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rini bildirmesi üzerine Dışişleri Bakan Ve
kili ve DeVlet Bakanı Turhan Feyzioğlu'-
nun Hükümet adına açıklaması 120:121 

2. — Dışişleri Bakanlığından istifa eden 
Selim Sarper'in istifasının kabul edildiğine 
ve yerine Dışişleri Bakanlığına Devlet Ba
kanı Turhan Feyzioğlu'nun Vekillik edece
ğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
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3. — Açık bulunan Dışişleri Bakanlığı
na Londra Büyükelçisi Feridun Cemal Er
kinin tayin edildiğine dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/226) 121 

4. — Dışişleri Bakanlığına tâyin olunan 
Londra Büyükelçisi Feridun Cemal Erkin'-
in yurda dönüşüne kadar kendisine Dev
let Bakanı Turhan Feyzioğlu'nun Vekillik 
edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkere
si (3/227) 121 

Sajfe 
5. — Doğu - Karadeniz Bölgesinde hi

mayeli ucuz buğday satışlarının yeniden 
yapılmasına dair mahallen inceleme yap
mak üzere kurulması kabul edilen Meclis 
Araştırması Komisyonu üyesi seçimi (10/4) 121 
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ğunu mahallinde tetkik etmek üzere, ku
rulması kabul edilen Meclis Araştırması 
Komisyonuna üye seçimi (10/5) 121:122 

7. — Doğu - Anadolu'daki kuraklığın 
sebebolduğu kıtlık hakkında rapor 122:123 

5. — Görüşülen işler 
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nun 49 ncu maddesinin değiştirilmesine ve 
117 nci maddesinin kaldırılmasına dair 
kanun tasarısı ile Adana Milletvekili Ke
mal Sanibrahimoğlu ve 4 arkadaşının, 3499 
sayılı Avukatlık Kanununun 49 ncu mad
desine bir fıkra ilâvesine dair kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (1/30, 
2/14) (S. Sayısı : 38) 

2. —Üniversite öğretim üyelerinden 
bâzılarının affına ve bâzılarının diğer fa
külte ve yüksek okullara nakline dair 
27 . 10 . 1960 tarihli ve 114 sayılı Kanuna 
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Sayfa 
ek kanun tasarım ile Burdur Milletvekili 
Mehmet özbey'in, İstanbul Milletvekili 
Oğuz Oran ve Ordu Milletvekili Ferda Gü-
ley ve Afyon Karahisar Milletvekili Hasan 
Dinçer ile Eskişehir Milletvekili Seyfi öz-
türk'ün, 27 Ekim 1960 tarihli ve 114 sa
yılı Kanunun yürürlükten kaldırılmasına 
dair kanun teklifleri ve Millî Eğitim Ko
misyonu raporu ile Anayasa Komisyonu 
mütalâası ve Maliye ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/25, 2/1, 2/53, 2/56) (S. 
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dair Bayındırlık Bakanından sözlü sıo-
rusu (6/206) 140 

2. — Tekirdağ Milletvekili Turhan 
Kut'un, Karma Hükümetin teşkili tarihin
den itibaren bugüne kadar yeniden alınan 
memur adedine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/207) 1&0 

3. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
1962 bütçe yılı tatbikatında ve sonraki 
plânlı 5 yıllık çalışmada Niğde ilinin ihti
yaçlarına ne hacımda yer ayrılacağına da
ir sorusuna Başbakan Yardımcısı Akif 
Eyidoğan'm sözlü cevabı (6/211) 140:147 

4. — Gaziantep Milletvekili Osman Or
han Bi'len'in, Antepfıstığı tarımı Ve tica
retinin geliştirilmesi hususunda ne düşü
nüldüğüne dair Tarım ve Ticaret Bakan
larından sözlü sorusu (6/212) 147 

5. — Antalya Milletvekili İhsan Ata-
Öv'ün, izmir Telefon Müdürlüğü Memu
ru Ayten Akturan'm muhasebe servisine 

Sayfa 
nakledilmesi sebebine dair, Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu (6/213) 147 

6. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'-
ın, İzmir Telefon Müdürlüğü Memuru Ay
ten Akturan'm, muhasebe servisine nakli
nin sebebine dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu (6/214) 147 
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ithal olunan kereste miktariyle mukabi
linde ne kadar döviz ödendiğine dair Ta
rım, Ulaştırma ve Sanayi Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/221) 147 

B) Yazılı sorular ve cevapları 148 
1. — Erzincan Milletvekili Zeynel 

Gündoğdu'nun, Erzincan'ın arazi ve içme 
suları ihtiyaçlarının temini için bir ted
bir alınıp alınmadığına dair sorusuna Ba
yındırlık Bakam Emin Paksüt'ün yazılı1 

cevabı (7/62) 148:149 
2. — îstan'bul Milletvekili Reşit Ül

ker'in, 21 Ocak 1962 günü Kayseri istas
yonunda bir gazete muhabirinin sözle ve 
elle tecavüze uğradığının ve tehdidedil-
diğinin doğru olup olmadığına, doğru 
ise basm hürriyetine karşı işlenmiş bu 
suçlar hakkında ne düşünüldüğüne dair 
sorusuna İçişleri Balkanı Ahmet Topaloğ-
lu'nun yazılı cevabı (7/66) 149 

3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, 15 Ekim 1961 tarihinden bu yana 
Adana, Kayseri ve Sivas illerinin merkez 
ve kazalarına nakledilen memurlara dair 
sorusuna İçişleri Bakanı Ahmet Topal-
oğlu'nun yazılı cevabı (7/70) 149 £63 

4. — Aydın Milletvekili Mehmet Ya-
vaş'm, Ege Elektrik Türk Anonim Or
taklığının durumuna dair yazılı som 
önergesi, Bayındırlık ve Sanayi Bakanla
rından sorusuna Bayındırlık Bakanı Emin 
Paksüt'ün yazılı cevabı (7/72) 154:155 

7. — Sunuşlar ve telgraflar 155 



1. - OBÇBN TUTANAK ÖZSTt 

Millet Meclisinin 7.3.1962 Çarşamba gü
nünden itibaren 26. 3 .1962 Pazartesi gününe 
kadar tatil yapması hususunda Afyon Kara-
hisar Milletvekili Hasan Dinçer, Konya Mil
letvekili Ahmet Gürkan, Ankara Milletvekili 
Raif Ayhar ve Manisa Milletvekili Şevket 
Raşit Hatipoğlu tarafından1 verilen önerge ka
bul. edildi. 

'Ç^ Tasarılar 

1. — Yüksek Hâkimler (Kurulu kanunu tasa
rısı (1/149) (Adalet ve Bütçe komisyonlarına) 

2. — 6375 sayılı Kanunla onaylanan anlaş
malara 'göre memleketimize geçici olarak getiri
len motorlu nakil vasıtalarının çalışma veya 
parçalanma suretiyle İhracına imkân 'bulunma
ması halinde ithalleriyle ilgili her türlü vergi 
ve resimlerin alınmaması 'hakkında 'kanun tasa
rısı (1/150) (Dışişleri, Gümrük ve Tekel ve 
Bütçe komisyonlarına) 

3. — Devlet Memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair 'olan ^056 sayılı Kanuna «bağ
lı (i) sayılı cetvelin Tarım Bakanlığı kusmında 
değişiklik yapılması Ihakkmda kanun tasansı 
(1/151) (Tarım ve Bütçe komisyonlarına) 

4. — 2644 sayılı Tapu Kanununun 15 nci 
maddesinin ikinci fıkrasının »on cümlesinin 
değiştirilmesi (hakkında kanun tasarısı (1/152) 
(içişleri Komisyonuna) 

5. — Istanlbul Üniversitesi 1959 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı (1/153) (!Sayı$tay 
Komisyonuna) 

6. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin en 
ziyade miisaadeye ma^har millet tarifesinin 
onaylanması hakkında kanun tasarısı (1/154) 
(Dışişleri, Gümrük ve Tekel, Ticaret ve Bütçe 
komisyonlarına) 

7. — Türkiye Cumhuriyeti 'Hükümetinin en 
ziyade müsaadeye mazlhar millet tarifesinde ya
pılan değişikliklerin «onaylanmasına dair kanun 
tasarısı (1/156) (Dışişleri, Gümrük ve Tekel, 
Ticaret ve Bütçe komisyonlarına) 

8. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında imza edilen «•Türkiye Cumhuriyeti Hükü-

26.3.1962 Pazartesi günü Türkiye Büyük 
Millet Meclisinden: sonra toplanılmak üzere 
Birleşime son verildi. 

Kâtip 
Başkan Malatya 

Fuad Sirmen Nurettin Akyurt 
Kâtip 

Çankırı 
Nurettin Ok 

meti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükü
meti arasındaki 23 . 2 . 1955 tarihli Ticaret ve 
ödeme Anlaşmasına ek protokol» ile ilişikleri
nin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasarısı (1/156) (Dışişleri ve Ticaret 
komisyonlarına) 

9. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Çekoslovakya Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
imiza edilen «Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslo
vakya Cumhuriyeti arasındaki 9 . 7 . 19*49 ta
rihli Ticaret Anlaşmasına ek protokol» ile ili
şiklerinin onaylanmasının uygun 'bulunduğu 
hakkında kanun tasarısı (1/157) (Dışişleri ve 
Ticaret komisyonlarına) 

10. —- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Romanya Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasmda 
imza edilen «"Türkiye Cumhuriyeti ile 'Roman
ya Halk Cumhuriyeti arasındaki 5 . 4 . 1954 
tarihli Ticaret Anlaşmasına ek protokol» ile 
ilişiklerinin onaylanmasının uygun 'bulunduğu 
hakkında kanun tasansı (1/15,$) (Dışişleri ve 
Ticaret komisyonlarına) 

11. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükü
meti arasında imza edilen «Türkiye Cumhuri
yeti ile (Sovyet 'Sosyalim Cumhuriyetleri Birliği 
arasındaki 8 . 10 . 1937 talihli Ticaret ve öde
me Anlaşmasına ek üçüncü protokol» ile ilişik
lerinin onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı (1/159) (Dışişleri ve Ti
caret komisyonlarına) 

12. — 11 . 10 . 1960 tarihli ve 97 sayılı Ka
nunun geçici ikinci maddesinin değiştirilmesi
ne dair kanun tasarısı (1/160) (Millî 'Savun
ma Komisyonuna) 

2. — GELEN KAĞITLA* 
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13. — Tarım Bakanlığına bağlı bâzı okul Ve; J 
(kurumların idaresi 'hakkındaki 29 . 5 . 1926 
tarihli ve 867 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
(1/161) (Tarım ve Bütçe komisyonlarına) 

14. — 7129 sayılı Bankalar Kanununa ek 
kanun tasarısı (1/162) (Ticaret, Maliye ve 
Bütçe komisyonlarına) I 

15. — istanbul Üniversitesinin 19'60 'bütçe I 
yılı Kesinöıesap kanunu tasarısı (1/163) (Sa
yıştay Komisyonuna) I 

16. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1960 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (İ/164) 
(Sayıştay Komisyonuna) I 

17. — Orman Genel Müdürlüğü 1960 yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı (1/165) (Sayıştay 
Komisyonuna) I 

18. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile I 
Merkezî Andlaşma Teşkilâtı arasında imzala
nan «Merkezî Andlaşma Teşkilâtının, Millî 
Temsilcileri ve Milletlerarası Personelin Statü- I 
leri hakkında Anlaşma» ve eki mektupların 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı (1/166) (Dışişleri, Maliye ve Bütçe 
komisyonlarına) I 

19. — 5 . 1 . 1961 tarihli ve 237 sayılı Ta
şıt Kanununa ek kanun tasarısı (1/167) (Büt
çe Komisyonuna) I 

20. — Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşeb- I 
büslerinin bir kısım borçlarının tahkimi hak
kındaki 154 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
(1/168) (Bütçe Komisyonuna) I 

Tezkereler I 

21. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1957 yılı I 
döner sermaye hesaplarına ait bilanço ile I 
murakıp raporunun sunulduğuna dair Başba- I 
kanlık tezkeresi (3/207) (Sayıştay Komisyo
nuna) I 

22. — Takip ve tahsillerine mahal ve imkân 
görülemiyen 8 306 lira 26 kuruş ile 310 322 
lira 39 kurusun terkinlerine dair Başbakanlık 
tezkeresi (3/208) (Bütçe Komisyonuna) 

23. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/209) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep I 
Karma Komisyona) I 

24. — Adana Milletvekili Cavi't Oral ve İs
parta Milletvekili Mustafa Gülcügil'in yasama | 

\ dokunulmazlıklarının kaldırılması' hakkında 
Başbakanlık tezkeresi (3/210) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

25. — Bursa Milletvekili Hikmet Akalm'ın 
I yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak

kında Başbakanlık tezkeresi (3/211) (Anaya-
I sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar-
I ma Komisyona) 

26. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nm 
I yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak

kında Başbakanlık tezkeresi (3/212) (Anayasa 
I ve Adalet •komisyonlarından mürekkep Karma 
I Komisyona) 

27. — Erzurum Milletvekili Giyasettin Ka-
I raca'nın yasama dokunulmazlığının kaldırıl-
I ması hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/213) 

(Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek-
I kep Karma Komisyona) 

28. — İzmir Milletvekili Mehmet Ali Ay-
I taş'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
I 'hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/214) (Ana

yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

29. — İsparta Milletvekili Mustafa Gülcü
gil'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 

I hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/215) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 

I Karma Komisyona) 
30. — İsparta Milletvekili Mustafa Gülcü

gil'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
I hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/216) (Ana-
I yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
I Karma Komisyona) 
I 31. — Kars Milletvekili Kemal Kaya'nm 
I yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak-
I kında Başbakanlık tezkeresi (3/217) (Anaya-
I sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
I Karma Komisyona) 

32. — Kastamonu Milletvekili Fethi Do-
ğançay'm yasama dokunulmazlığının kaldırıl-

I ması hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/218) 
I (Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek-
I kep Karma Komisyona) 

33. — Kütahya Milletvekili Mehmet Ke-
I sen'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
I hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/219) (Ana-
I vasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
I Karma Komisyona) 



34. — Kütahya Milletvekili Sadrettin Tos-
bi'nin yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/220) (Ana
yasa ve Adalet komisıyıonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

35. — Urfa Milletvekili Kadri Eroğan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Baş'bakanlik tezkeresi (3/221) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

36. — istanbul Milletvekili Abdurrahman 
Yazgan'm yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/222) 
(Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyona) , 

37. — Turgutlu İlçesinin Çebnidere köyü ha
ne 41, cilt 16 ve sayfa 124 te kayıtlı Mustafa ve 
Zehraoğlu, 9 . 6 . 1 9 3 3 doğumlu Hamza Gülmez'-
in ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi (3/223) (Adalet Komisyonu
na) 

Raporlar 

38. — Üniversite öğretim üyelerinden bâzıla
rının affına ve bâzılarının diğer fakülte ve yük
sek okullara nakline dair 27 . 10 . 1960 tarihli ve 
114 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ile Burdur 
Milletvekili Mehmet özbey'in, istanbul Millet

vekili Oğuz Oran ve Ordu Milletvekili Fer
da Güley ve Afyon Karahisar Milletvekili Ha
san Dinçer ile Eskişehir Milletvekili Seyfi öz-
türk'ün, 27 Ekim 1960 tarihli ve 114 sayılı Ka
nunun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun 
teklifleri ve Millî Eğitim Komisyonu raporu ile 
Anayasa Komisyonu mütalâası ve Maliye ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/25, 2 /1 , 2/53, 
2/56) (Gündeme). 

39. — Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğlu 
ve 8 arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu istanbul 
Üyesi Rifat öztürkçine ve Aydın Üyesi isken
der Cenap Ege'nin, 7238 sayılı Ordu mensupları 
ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gümrük mu
hafaza ve muamele sınıfı kadrolarında çalışan
lara verilen tayın istihkaklarının artırılması 
hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin değiş
tirilmesine dair kanunt eklifleri ve içişleri ve 
Bütçe komisyonları raporları (2/27, 2/100) 
(Gündeme) 

40. — Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuzoğ-
lu ve 6 arkadaşının, Devlet Demiryolları işlet
mesi Genel Müdürlüğü işçilerine mesken yaptı
rılması için borç para verilmesine dair olan 5954 
sayılı Kanunun 6173 ve 121 sayılı kanunlarla 
birinci maddesinde değişiklik yapılmasına dair 
kanun teklifi ve Ulaştırma ve Bütçe komisyon
ları raporları (2/57) (Gündeme) 



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

BAŞKAN — Ba§kanveküi Mekki Keskin 
KATİPLER : Nurettin Ok (Çankırı), Kadri özek (tamir) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. - YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN 
başlıyoruz. 

Ekseriyetimiz var, gündeme 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Maraş Milletvekili Kemal Bağcıoğlu'nun, 
Kıbrıs'ta Türk camilerine konan bomba olayları 
dolayısiyle teessürlerini bildirmesi üzerine Dış* 
işleri Bakan Vekili ve Devlet Bakam Turhan 
Feyzioğlu'nun Hükümet adına açıklaması 

BAŞKAN — Gündem dışı söz istiyen arka
daşlarımız vardır. 

Kemal Bağcıoğlu, ne hakkında söz istiyor-
sunuz efendim? 

KEMAL BAĞCIO&LU (Maraş) — Kıbrıs'
ta patlıyan bombalar hakkında efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Muhte
rem arkadaşlar, 25 Mart Pazar günü, sabaha 
karşı Lefkoşe'deki ömeriye ve Bayraktar Cami
lerinde; tahrikçi unsurlar tarafından konulan 
saatli bombaların patlaması ve her iki camide 
maddi hasar vukua gelmesi hâdisesini teessürle 
haber almış bulunmaktayız. 

Hiç şüphe yoktur ki, bu vahşi ve çirkin te
cavüz hâdisesi, (mabetlerde bomba patlatmak 
suretiyle) bilhassa mukaddesata vâki bir mahi
yet taşıması, dinî inançları ve mukaddes hisle
ri rencide etmekte ve Kıbrıs'taki her iki Cema
atin arasını açmayı hedef tutmaktadır. Bu se
beple de son derece ehemmiyetli bir mahiyet ta
şımaktadır. Bir barbarlık nümmnesi olan ve al
çak mütecavizlerin caniyane bir maksatla yap
mak istedikleri muhakkak bulunan bu olayın 
camilerde cemaatlerin bulunmadığı bir zamana 
raslaması insan kaybına mâni olmuş ve böylece 

yalnız maddi hasar husule gelmiştir. Fakat bom
balar eğer camilerin boş olmadığı zamanlara 
raslamasa idi birçok Müslüman Türkün ölmesi 
veya yaralanması icabedecekti. 

Hâdiseyi mütaakıp Hükümetimizin derhal 
gerekli alâkayı göstermesi, bir bildiri ile olay 
faillerinin bulunup cezalandırılmasını ve gerek
li her türlü tedbirin alınmasını Kıbrıs Cumhu
riyetinden istemesi ve bunun üzerine Cumhur
başkanı: Makarios'un hâdiseyi nefretle takbih 
eden bir bildiri yayınlayarak suçluların meyda
na çıkarılmasını ve adalet huzurunda cezalandı
rılmasını istemesi, üzüntülerimizi kısmen tahfif 
etmiş bulunmaktadır. 

Ayrıca Yunanistan Dışişleri Bakanının Ati
na Büyükelçiliğimize olayla ilgili olarak teessür
lerini bildirmesi ve Kıbrıs içişleri Bakanının biz
zat meseleye elkoyması da memnuniyetimizi mu-
cibolmuştur. 

Yanlız Kıbrıs'ın değil; Doğu - Akdeniz Böl
gesinin de huzurunu bozabilecek bu tahrikçi un
surların bu ve buna benzer hareketlerini takbih 
ve telHn ederiz. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI VE DIŞİŞLERİ BA

KAN VEKİLİ TURHAN FEYZİOĞLU (Kay
seri ) — Muhterem arkadaşlarım, 

Kıbrıs'ta vukubulan feci hâdisenin1 tefer
ruatı hakkında izahat verecek değilim. Hâdise 
ajanslarla ve basın yoliyle hem Türk umumi 
efkârına, hem de dünyaya anlatılmıştır. 

Nereden bakılırsa 'bakılsın, Bayraktar ve 

İSO 
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ömeriye camilerine bomba konulması ' elem I 
verici bir hâdisedir. Hükümet, hâdiseyi öğren- I 
diği andan itibaren 'büyük bir hassasiyetle ge
lişmeleri adım adım takibetmiş, resmî bir bil
diri ile görüşünü yayınladıktan başka, Kıb
rıs ve Yunan makamları ile büyükelçilerimiz 
marifetiyle teması muhafaza ederek gerekli te
şebbüslerde bulunmuştur. 

Tahkikat devam etmektedir. Bu menfur te
cavüz ancak Kıbrıs'ta Türk ve Rum cemaatle
rinin barış ve huzur içinde yanyana yaşamala
rını i'stemiyen, Kıbrıs'ın iyiliğini istemiyen, 
Türkiye ve Yunanistan'ın iyiliğini i'stemiyen el
ler tarafından yapılması mümkün olan bir te
cavüzdür. 

Kıbrıs'taki Türk liderleri, Türk cemaatine 
soğukkanlılık tavsiye etmişlerdir; her hangi 
bir misilleme tedbirine girişmemeleri hususun
da daha ilk andan itibaren telkinde buluna
rak kendilerine düşen vazifeyi yapmışlardır. 
Türk cemaati gayriinsani tecavüz karşısında 
vakarını muhafaza etmiştir. 

Bugün aldığımız bir habere göre, başta 
Büyükelçimiz olmak üzere, Türk cemaatinin 
ileri gelenleri! Bayraktar'm medfun bulunduğu 
yere giderek, bir çelenk koymuşlardır. Hâdi
seleri dikkatle takibe devam edeceğiz. 

Arz ettiğim gilbi, bu hâdisenin Kıbrıs'ta iki 
cemaatin sulh içinde yaşamasını güçleştirme-
mesi; Türk - Yunan münasebetlerine gölge 
düşürmemesi ve tecavüz faillerinin bu maksat
larına nail olmamaları1 için her tedbire başvu
rulmalıdır. 

Maruzatım bundan ibarettir. (Alkışlar) 

2. — Dışişleri Bakanlığından istifa eden 
Selim Sarper'in istifasının kabul edilmiş oldu
ğuna ve Dışişleri Bakanlığına Devlet Bakanı 
Turhan Feyzioğlu'nun vekillik edeceğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/225) 

BAŞKAN — Başkanlık sunuşları var, oku
yoruz efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Dışişleri Bakanlığından istifade eden Se

lim Sarper'in istifası kabul edilmiş ve Dışişleri 
Bakanlığına Devlet Bakanı Turlıan Feyzioğ
lu'nun vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, muvafık görülmüş olduğunu arz ede
rim. Cumhurbaşkanı I 

Cemal Gürsel \ 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

3. — Açık bulunan Dışişleri Bakanlığına 
Londra Büyükelçisi Feridun Cemal Erkin'in 
tâyin edildiğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/226) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Açık bulunan Dışişleri Bakanlığına Londra 

Büyükelçisi Feridun Cemal Ergin'in tâyininin, 
Başbakanın teklifi üzerine, muvafık görül
müş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

4. — Dışişleri Bakanlığına tâyin olunan 
Londra Büyükelçisi Feridun Cemal Erkin'in 
yurda avdetine kadar kendisine Devlet Bakanı 
Turhan Feyzioğlu'nun vekillik edeceğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/227) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Dışişleri Bakanlığına tâyin olunan Londra 

Büyükelçisi Feridun Cemal Erkin'in yurda av
detine kadar kendisine Devlet Bakanı Tur
han Feyzioğlu'nun vekillik etmesinin, Başbaka
nın teklifi üzerine, muvafık görülmüş olduğu
nu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

5. — Doğu - Karadeniz Bölgesinde himayeli 
ucuz buğday satışlarının yeniden yapılmasına 
dair mahallen inceleme yapmak üzere kurulması 
kabul edilen Meclis Araştırması Komisyonu üye
si seçimi (10/4) 

6. — Orta - Anadolu'da hüküm süren kurak
lık sesebiyle halkın beslenme zorluğunu mahal
linde tetkik etmek üzere, kurulması kabul edilen 
Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçimi 
(10/5) 

BAŞKAN — Doğu - 'Karadeniz Bölgesine hi
mayeli ucuz buğday satışı meselesi ile Orta -
Anadolu'da hüküm süren kuraklık için iki he
yet seçilmesini evvelce Yüksek Meclisiniz karar
laştırmış, nisap 'hâsıl 'olmadığı için bunların oy
laması bu Birleşime kalmışdı. Şimdi, her ikisi 
de bir defada iki sepete ayrı ayrı oylar atıl-
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mak suretiyle tekrarlanacaktır. Tasnif Heyetini 
tekrar okuyoruz efendim. 

Doğu - Karedeniz Bölgesine gidecek heyet 
için geçen defaki adaylar: 

Ata Bodur, Ali Bıza Uzuner, Cevat Yalçın, 
Cemil Karaıhan. 

Orta - Anadolu'da araştırma yapacak olan 
heyet için adaylar : 

Ruhi Soyer, Sebati Hastapğlu, Haydar 
Özalp, Oğuzdemir Tüzün. 

Şimdi tasnif için iki heyet seçiyoruz efen
dim. 

Doğu - Karadeniz Bölgesine gidecekler için 
Tasnif Heyeti seçiyoruz. 

Kudret Mavitan (Gaziantep), buradalar mı, 
efendim? (Yok sesleri) 

Sabri Kılıç (Urfa), Buradalar mı, efendim? 
(Yok sesleri) 

Ahmet Karamüftüoğlu (Adana), Burada mı> 
efendim? (Yok sesleri) 

Süreyya Endik (Çanakkale), Burada mı efen* 
dim? (Yok sesleri) 

Naci Yıldırım (Erzincan), Burada mı, efen* 
dim? (Burada sesleri) 

Nuh Mehmet Sağlam (Kayseri), Burada mı 
efendim? (Yok sesleri) 

ihsan Balım (İsparta), Burada mı, efendim? 
(Yok sesleri) 

Zeki Yağmurdereli (Trabzon), Burada mı, 
efendim? (Burada sesleri) 

Şevket Asbuzoğlu (Eskişehir), Burada mı, 
efendim? (Yok sesleri) 

Ahmet Çakmak (Bolu), Burada mı, efendim? 
(Yok sesleri) 

Mustafa Şükrü Koç (Aydın), Burada mı, 
efendim? (Burada sesleri) 

Doğu - Karadeniz Heyeti tamamlandı. Şimdi, 
îç Anadolu için. 

Ferruh Bozbeyli (istanbul), (Burada sesleri) 
Cahit Yılmaz (Konya), (Yok sesleri) 
isimleri okunduğu anda ses vermiyen arka-

, daşlarımızı mevcut göstermiyoruz efendim. 
Sabit psman Avcı (Artvin), (Yok sesleri) 
Asım Yılmaz (Afyon Karahisar), Burada 

sesleri) 
Lâtif Aküzüm (Kars), (Burada sesleri) 
Aydın seçim bölgesinden başlıyoruz efendim. 
(BAŞKAN — Oylarını kullanmayan arkadaş

lar lütfen kullansınlar... 
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7. — Doğu - Anadolu'daki kuraklığın sebeh-

olduğu kıtlık hakkında rapor. 

BAŞKAN — Efendim, sunuşların üçüncü 
maddesini teşkil eden, Doğu - Anadolu'daki ku
raklığın sebebolduğu kıtlık hakkındaki rapo
run görüşülmesi hususu, 'bir kısım arkadaşları
mızın teklifi ile, Hükümetin de (hazır 'bulundu
ğu 'bir Birleşime bırakılmış ve bu sebeple bu
günkü gündeme alınmış 'bulunmaktadır. Bu ra
por üzerinde söz almak is'tiyen arkadaşlarımız 
varsa kendilerine söz vereceğim. 

(Şeraf ettin Konuralp söz istedi) 

ADNAN ŞENYURT (Erzurum) — Tehiri 
hakkında söz istiyorum, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 

ADNAN ŞENYURT (Erzurum) — Muhte
rem arakadaşlar, bu mevfzu tatilden önceki cel
sede gündeme alınmış olmasına rağmen, 'bir iki 
arkadaşımızın teklifleriyle Hükümetin de hazır 
'bulunduğu kalabalık foir celsede görüşülmesi 
•bugüne talik edilmişti. Rapor, Doğu'nun mâruz 
kaldığı sıkıntıları vesikalarla tevsik edeceğin
den, aynı sebeplerden dolayı bu mevzuun tali
kini arz ve rica etmek için huzurunuza gelmiş 
bulunuyorum. 

Filhakika, muhterem üye arkadaşlar tara
fından sorulacak her hangi 'bir suale alâkalı ve
kil arkadaşların' cevap vere'bilmeleri için bura
da bulunmaları iktiza eder. Zaten tanzim edil
miş olan rapor, Hükümetin bütün üyelerini alâ
kadar edecek bir rapordur. Binaenaleyh, işin 
ehemmiyetine Ibinaen, raporun. Hükümet azala
rını! • da hazır bulunduğu 'bir celsede samimi 
olarak görüşülmesi ve bu dâvaların üzerine 
eği[inmesi 'bir (başlangıç olur ve olacaktır. Bu 
sebeple bu raporun, hir başka günde gündeme 
al m ması hususunu arz ve teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Ne zaman yapılsın? Teklif 
edin. 

ADNAN ŞENYUR'T (Erzurum) — Efen
dim, bu teklifler tevali ederek, Ibendenizin be
yanda bulunduğum gibi, ıbir başka arkadaş da 
•beyanda (bulunabilir. Riyaset Divanından, bu 
görüşmelerde Hükümet âzalarının burada bu
lunmalarını temin etmelerini hassaten rica 'ede
ceğim. 'Sayın Divan, münasip gördüğü 'bir za
manda hu ıgörüşmeleri temin edebilirler. Tak
dir kendilerine aittir^ Durum meydandadır. 
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kadaşımız ise, bir an evvel lokunması teklifinde 
bulunmaktadır. Rapor bir hayli uzun olduğu 
için Adnan Şenyurt arkadaşımızın teklifini oyu
nuza sunacağım. Eğer, Meclisi Âli 2 Nisan Pa
zartesi günü gündeme alınmasına karar verir
se, gündeme alırız. Bu mevzuun 2 Nisan Pazar
tesi günü gündeme alınmasını oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 2 Nisan 
Pazartesi günü gündeme alınması hususu ka
bul edilmiştir. («Takrirleri okuyun» «esleri) 
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BAŞKAN — Sayın Mustafa Kepir, siz ne 

(hakkında ^konuşacaksınız ? 

MUSTAFA KEPİR (Yozgat) — Ayni mahi
yette konuşacağım. 

Sayın Başkan, Muhterem arkadaşlar. Kurak
lık dolayısiyle Doğunun mâruz bulunduğu kıt
lık 'hakkında Muhterem Heyetinizin seçmiş bu
lunduğu bir 'heyet, Doğuda tetkiklerini yapmış 
ve raporunu bizlere vermiştir. Ayrıca Hükümet-
de kendi zaviyesinden gerekli tetkikleri yaptır
mış ve lüzumlu tedbirleri almış bulunmaktadır. 
Bu raporun Genel Kurula sunulmasında ve 
mesele hakkında bizlerin de ıttıla 'hâsıl etmesin
de, takdir buyurursunuz ki büyü'k faydalar var
dır. Bir hayli zamandan 'beri neticeyi heye
canla beklemekteyiz. Lütfederseniz bu raporu 
hazırlamış olan arkadaşlarımız, durumu bizlere 
açıklasınlar; hepimizin vicdanında derin bir 
üzüntü yaratmış olan bu mevzua bir an evvel 
ıttıla hâsıl edelim. 

Sözlerimin başında da arz ettiğim gibi, arz 
edilmiş olan raporla Hükümet, esasen duruma 
vâkıf olmuştur. Bu raporun (geciktirilmeden, 
hemen bugün okunmasını rica etmekteyim. 

Hürmetlerimle... 

BAŞKAN — Efendim, Adnan Şen yurt arka
daşımız, Hükümet üyelerinin de tam olarak ha
zır bulunduğu bir zamanda raporun okunması
nı istemekte, buna mukabil şimdi konuşan ar-

5. — GÖRÜ! 

1. — 3499 sayılı Avukattık Kanununun 49 
ncu maddesinin değiştirilmesine ve 117 nci mad* 
desinin kaldırılmasına dair kanun tasarısı ile 
Adana Milletvekili Kemal Sanibrahimoğlu ve 
4 arkadaşının, 3499 sayılı Avukatlık Kanunu
nun 49 ncu maddesine bir fıkra ilâvesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/30,2/14) (8. Sayısı: 38) (1) 

Yüksek Başkanlığa 
3499 sayılı Avukatlık Kanununun 49 ncu 

maddesinin değiştirilmesine ve 117 nci madde
sinin yürürlükten kaldırılmasına dair kanun tek-

(1) 38 8. fifayıfo basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

Efendim, verilmiş olan takrirler var, 'oku
tuyorum. 

MUSTAFA UYAR (izmir) — Efendim, 
ivedilik ve öncelik hususunda bir teklifimiz 
vardır. 

BAŞKAN — Okutacağım efendim. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Kanunların soru önergelerinden önce gö

rüşülmesine karar verilmesini arz ve teklif ede
rim. 

îsmail Hakkı Yılanlıoğlu 
(Kastamonu 

BAŞKAN — Kanun tasarılarının sorular
dan evvel görüşülmesi hususundaki teklifi oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. («Her zaman aynı şekilde mi 
olacak?» sesleri) 

Efendim, münhasıran bugüne aittir, zaten 
içtüzükte buna ait hüküm vardır. 

BAŞKAN — Efendim, gündemdeki kanunla
rın sorulardan önce görüşülmesine karar veril
dikten sonra gündemin birinci maddesinde, 3499 
sayılı Avukatlık Kanununun tadiline dair tasa
rının öncelikle konuşulması hakkında teklif var
dır. Bu kanunun öncelikle konuşulmasını oyla
rınıza sunacağım. 

ÜLEN İŞLER 

lifi ve kanun tasarısının içtüzüğün 70 ve müte
akip maddeleri gereğince gündemdeki diğer iş
lerden ve diğer sunuşlar ve sözlü sorulardan ev
vel öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve 
istirham ederim. Adalet Komisyonu 

Sözcüsü 
Denizli 

Hüdai Oral 
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Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş

tir. 
Teklif ve rapor Heyeti Umumiyeye dağıtıl

mış olduğuna göre, tümü üzerinde söz istiyen 
varsa söz vereceğim. 

REŞİT ÜLKER (îstaribül) — Söz istiyorum. 
[BAŞKAN — Buyurun. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Muhterem ar

kadaşlarım; 117 nci maddenin kaldırılması ve 
49 ncu madde ile avukatların mesleklerinden do
ğan birtakım muamelelerle mesul olmamaları 
esasını getiren ve Avukatlık Kanununda bu yol
da bir tâdili tazammun eden bu kanun teklifini 
yapan Hükümete ve milletvekili arkadaşlarımı
za teşekkür etmek lâzımgelir. Bu tâdil tekli
finden evvelki duruma göre, müdafaa mesleği 
olan Avukatlık Kanunumuza göre de âmme hiz
metlerinden madud olduğu tâyin ve tasrih edil
miş bulunan bir mesleği icra eden avukatlar, 
müdafaa yaparken mahkeme huzurundaki fiil 
ve kavillerinden dolayı mahkemede hâkimler 
tarafından tevkif edilmek tehlikesiyle karşı kar
şıya bulunmakta idiler. Birçok hâdiselerde mes-
lekdaşlarımız tevkif edilmişlerdir ele. 

Şimdi hatırlıyorum, 1952 senesinde İstanbul 
Baro camiası, tevkif edilen bir avukat sebebiy
le bu maddelerin ve bu hükümlerin kaldırılma
sı için karar almış idi. Bugün böyle bir hususu 
Büyük Meclis müzakere edecek ve İnşallah ka
bul edecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, esbabı mucibede 
(belirtildiği gibi, gerek Ceza Muhakemeleri Usu
lü Kanununun ve gerekse Hukuk Muhakemeleri 
Usulü Kanununun mehazı olan kanunlarda hâ
kimlere böyle bir yetki tanınmış değildir. Bu 
sebeple, bilhassa çetin dâvalarda avukatlık yap
mak âdeta normal şartlar altında bir kahraman
lık haline geliyordu. Avukat, adaleti tam tecel
li ettirebilmek için evvelâ hapse girmeyi göze 
allıyor, ondan sonra mahkemede söz söylüyordu. 
Binaenaleyh, bu kanunun huzurunuzdan geçme
si insan haklarına ve yeni Anayasamızın hüküm
lerine uygun olacaktır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Tasarının heyeti umumiyesi 
hakkında başka söz istiyen var mı efendim? 
Tok. 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Önergede ivedilikle görüşülmesi hakkında 
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teklif vardır. İvedilikle görüşülmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 

3499 sayılı Avukatlık Kanununun 49 ncu mad
desinin değiştirilmesine ve 117 nci maddesinin 

kaldırılmasına dair Kanun 

MADDE 1. — 3499 sayılı Avukatlık Kanu
nunun 49 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Madde 49. — Avukatların vazifesinden do
ğan veya vazife sırasında işlenen suçlardan do
layı haklarında takibat icrası Adalet Bakanının 
iznine bağlıdır. 

Tahkikat Adalet Bakanının tensibedeceği 
makam tarafından yapılır. 

Hukuk ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanun
larının duruşmanın inzibatına mütaalik hüküm
leri mahfuzdur. Ancak bu hükümlere göre Avu
katlar tevkif edilemiyeceği gibi haklarında ha
fif hapis veya hafif para cezalarına da hükmo-
lunamaz. 

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

MADDE 2. — 3499 sayılı Avukatlık Kanu
nunun 117 nci maddesi yürürlükten kaldırıl
mıştır. 

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

OEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürürlü
ğe girmesinden önce 1086 sayılı Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununun 150 nci, 1412 sayılı 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 379 ncu 
maddelerine tevfikan Avukatlar hakkında baş
lanmış işlerden dolayı kendilerine ceza verile
mez ; karara bağlananlar da yerine getirilemez. 

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

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürür
lüğe girmesinden önce Avukatlar hakkında 3499 
sayılı Kanunun 117 nci maddesine göre başlan
mış muameleler durdurulur; ittihaz olunan ka
rarlar yerine getirilemez. Meslekten çıkarılan-
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lar veya baro levhasından kaydı silinenlere hak
ları baro idare kurulları tarafından iade olunur. 

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

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer . 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Madde 4. — Bu kanunun hükümlerini Ada
let Bakam yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Heyeti! umumiyesi hakkında, lehte ve aleyh
te iki arkadaşa söz vereceğim. Konuşmak is
tiyen arkadaş var mı ? Yok.. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Tasan Meclisi
mizce kabul edilmiştir . 

2. —: Üniversite öğretim üyelerinden bâzıla
rının affına ve bâzılarının diğer fakülte ve yük
sek okullara nakline dair 27.10.1960 tarihli ve 
114 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ile Burdur 
Milletvekili Mehmet özbey'in, İstanbul Millet
vekili Oğuz Oran ve Ordu Milletvekili Ferda 
Güley ve Afyon Karahisar Milletvekili Hasan 
Dinçer ile Eskişehir Milletvekili S ey fi öztürk'-
ün, 27 Ekim 960 tarihli ve 114 sayılı Kanunun 
yürürlükten kaldtrilmasına dair kanun teklifleri 
ve Millî Eğitim Komisyonu raporu ile Anayasa 
Komisyonu mütalâası ve Maliye ve Bütçe komis
yonları raporları (1/25, 2/1, 2/53, 2/56) (S Sa
yısı : 50) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Üniversite öğretim üyelerinden bâzılarının 

affma ve bâzılarının diğer fakülte ve yüksek 
okullara nakline dair 114 sayılı Kanuna ek ka
nun tasarısı ile Anayasa, Millî Eğitim, Maliye 
ve Bütçe komisyonları mazbatalarının, Riyaset
çe sayın milletvekillerine dağıtımı yapılmıştır. 

Gündeme alınarak sorulardan evvel, Öncelik 

(1) 50 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Komisyonu Söıcütü 
Ankara 

tlyas Seçkin 
Kırşehir Siirt 

Ahmet Bilgin Adil Yağa 

OEVAT DURSUNOĞLU (Erzurum) — Uaul 
hakkında bir maruzatım var. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Dursunoğlu. 

Reyini kullanmıyan var mı? Oy toplama mu
amelesi bitmiştir. 

CEVAT DURSUNOĞLU (Erzurum) — Efen
dim, usul hakkında bir değil, iki mâruzâtım var. 
Birisi işin esasına taallûk ediyor. Bu mesele 
haddizatında çok mühim bir meseledir. Bunun 
hakkında arkadaşlarımızın esaslı bir hüküm ve
rebilmesi için, Anayasa Komisyonunun bu ka
nun tasarısına bağlı noktai nazarını iyice oku
maları lâzımdır. Halbuki kanun tasarısı ancak 
îbugün elimize geçmiştir. Bir gün evvel bir gün 
sonra olmasında bir mahzur yoktur, fakat bu 
bir ana dâvadır, bir fikir hürriyeti davasıdır, 
üniversitelerin bundan sonra tutacakları yolun 
davasıdır. Onun için arkadaşlardan rica ediyo
rum; hu kanunun görüşülmesinin gelecek celse
ye talik edilmesini kabul etsinler. Birinci mk 
ruzatım burada bitiyor. 

Ancak, bir defa daha rica ediyorum, bu çok 
mühim bir dâvadır, arkadaşlarımız esaslı tet
kikten geçirsinler. 

ikinci husus, kendi muhalefet şerhim hak
kındaki mâruzatımdır: Elimizdeki tasarının 
Millî Eğitim Komisyonuna ait kısmında, bu ko
misyonun bir üyesi olarak benim adımın üzerin-
de «Muhalifim, itiraz hakkım vardır» şeklinde 
kayıt konmuştur. Bu halden âdeta benim kanu
nun heyeti umumiyesine muhalif olduğum mâ
nası çıkıyor. Halbuki benim muhalefet şerhim 
şu esas üzerinde olmuştur... 

BAŞKAN — Usul hakkında konuşacaktınız, 
Sayın Dursunoğlu. 

CEVAT DURSUNOĞLU (Devamla) — Ka
nun tasarısının bir kısım hükümlerine muhali
fim. Kanunun bir kısım hükümlerine muhalif 
olmak başka, heyeti umumiyesine muhalif ol
mak başkadır. Hemen hu ciheti rica ediyorum, 
hem de Divanı Riyasetten rica ediyorum, tek 
kelimenin dahi ehemmiyeti vardır. 
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Bü gibi işlerde kendi bürokrasi anasırı ba

kımından daha dikkatli olmaya çalışmasını bil
hassa rica edeceğim. Mâruzâtım bu noktalarda
dır. İ 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Dursunoğlu7- j 
nun mütalâaları bu önergenin kabul edilmemesi j 
hakkındadır, önergenin aleyhinde bir konuşma' 
dır. Yani usul hakkındaki bir konuşmadan zi
yade, okuduğumuz önergenin aleyhinde bir 
konuşmadır. Bunu reylerinize arz edeceğim. 

Buyurun Sayın Ahmet Bilgin. 

AHMET BÎLGÎN (Kırşehir) — Muhterem 
arkadaşlarım; öteden beri sürüncemede kalmış 
olan bu 114 sayılı Kanununun tadilini tazam-
mun eden kanun teklifi komisyonlarda aylarca 
sürünmüş, müzakereleri ariz ye amik yapılmış 
ve arkadaşlarımız ıttıla kesbetmişlerdir. Bu 
kanun teklifi kaç. günden beri tevzi edilmiştir! 
Eğer arkadaşımız bunu dün veya bugün almış
sa, ki daha evvel alabilirdi, bu bir kıyas ola
maz. 

BAŞKAN — Cumartesi günü kutulara atıl
mıştır. 

AHMET BÎLGÎN — (Devamla) — Şimdi 
arkadaşlar, bu 114 sayılı Kanunun ortaya ge
tirmiş olduğu haksızlığın iadesi bu kadar uzun 
müddet sürüncemede kaldığı için, bir gün ev
vel hakların hak sahiplerine iadesi Yüksek Mec
lisin vazifesi cümlesindendir. Bu haksızlığın 
devamına sebebiyet vermek doğru olmaz, öner
gede belirttiğimiz gibi, tasarının gündeme alın
ması hususunda reylerinizi vermenizi arz ve 
teklif ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Uyar. 
MUSTAFA UYAR (îzmir) — Sayın arka

daşlarım ; 
önergenin aleyhinde konuşacağım. Evet 

bu iş 'aylardan beri sürüncemede kalmıştır 
ama... 

BAŞKAN — Efendim, aleyhinde konuştu
lar ; usul hakkında sayalım da o şekilde konuş
manıza devam edin. 

MUSTAFA UYAR (Devamla) — Başkanlı
ğın da îbiraz evvel işaret ettiği gibi, tasarı an
cak Cumartesi günü kutularımıza atılmıştır ki, 
biz, 20 günden beri tatildeyiz. Ankara'ya an
cak dün veya evvelki gün geldik. Hattâ bugün 
gelen arkadaşlarımız dahi vardır. Bu sabah bu
raya \gelip de gündemi elimize aldığımız zaman, 
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bu kanun tasarısının gündemde mevcut olma
dığını gördük. Böylelikle bu tasarıyı 'tetkik 
edemedik. 

Çok mühim 'bir dâvada, çok mühim bir ko
nuda alelıtlak »kanar vermenin İhatalı olacağım 
kalbul edersiniz. Hepimiz tasarıyı iyice okuma
lı, reylerimizi ona göre vermeliyiz. Bunun bu
gün kanunlaşmasiyle, yarından <s'onra kanun
laşması arasında hiç'bir fark yoktur, kanaatin
deyiz. Bu itibarla, önergenin kabul edilmeme
sini arz ve teklif ederim. 

(«Millî Eğitim Bakanı yok, konuşulamaz» 
sesleri.) 

BAŞKAN — Alâkalı Bakan olmadığına gö
re bunun üzerinde 'konuşmıyalım, gelecek bir
leşime ibırakalım. Bakan 'olmayınca esasen ko
nuşamayız. 

Mütaakıp maddeye geçiyoruz. 

3. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Ankan 
ve 9 arkadaşının, Kaçakçılığın meni ve takibine 
dair 1918 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin ta 
diline ve bu kanuna bâzı maddeler eklenme
sine dair 6829 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle 
eklenen birinci maddesine bâzı fıkralar ilâvesi 
hakkında kanun teklifi ve Gümrük ve Tekel ve 
İçişleri komisyonları raporları (2/55) (S. Sa
yısı : 49) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet burada 
mı? içişleri ve Gümrük ve Tekel (Bakanı ve ko
misyon burada. 

Tasarılar bastırılmış ve tevzi edilmiş oldu
ğuna göre, arkadaşlarımız müttalidirler. Tü
mü üzerinde söz istiyen varsa söz vereceğim. 

ÎÇÎŞLERÎ KOMÎSYONU SÖZCÜSÜ ÎLHA-
Mî ERTEM (Edirne) — Komisyon adına bir 
tavzihte bulunacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 

ÎÇÎŞLERÎ KOMÎSYONU SÖZCÜSÜ İL
HAMI ERTEM (Edirne) — Muhterem arka
daşlarım, madde daktilo edilirken bâzı İhata
lar olmuş, (bunların düzeltilmesi için söz al
dım. 

«Bölge valisi» denmiş. Teşkilâtımızda böl
ge valiliği yoktur. Onun için bu ibarenin, 
«ilgili vilâyet valisi» şeklinde düzeltilmesi 
lâzımdır. 

İkincisi, «Belediye» denmiş. Bunun da «Vi-
yet belediyesi» şeklinde olması lâzımdır. Bu 
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düzeltilme-iki tashihin yapılarak maddenin 

sini rica ederim. 
BAŞKAN — Söz istiyen arkadaşlarımız : 

Osman Ağan, buradalar mı? Arkadaşımızın ya
zılı söz istekleri vardır. (Yok sesleri) Talât 
Oğuz : 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Çok muhterem 
arkadaşlar, gerekçe üzerinde kısa sürecek gö
rüş ve mütalâalarımı arz etmek üzere huzu
runuza çıkmış bulunuyorum : 

ileninizin bildiği gibi, Hükümet Güney - Do
ğu vilâyetlerinde kaçakelığm men ve takibine 
dair 1918 sayılı Kanunu tadil eden 6829 sayılı 
Kanunun ek birinci ve ikinci maddeleri gere
ğince birtakım engelleme tedbirleri ittihazına 
gitmiş ve bu tedbirler meyanmda da doğrudan 
doğruya 4/8335 sayılı Kararnameyi ve bu Ka
rarnamenin tatbikatına mütaallik 5 sayılı teb
liği meriyete koymuştur. 4/8335 sayılı Karar
name, Bakanlar Kurulunun ve Heyeti Vekile-
nin imzalarını muhtevidir. Bunun tatbikatına 
mütaallik 5 sayılı tebliğde Gümrük ve Tekel 
ve Dahiliye Vekillerinin imzalan vardır. Yük
sek huzurunuza getirilen bu kanun tasarısı, her 
şevden evvel bir gerekçeyi ve hüküm fıkracını 
ihtiva eder. Gerekçelin doğrudan doğruya 
4/8335 sayılı Kararnamedeki hükümleri ve 5 
sayılı tebliğdeki hükümleri ihtiva etmesi İca-
beder. 4/8335 sayılı Kararnamede, maddeler 
taidadedilmiştir, tetkik ettiğimi?; zaman görürüz 
ki, süt, mercimek ve nohut gibi emtia bu ka
rarname dışında bırakılmıştır. Şu hale göre, bu 
Kararnamede ve 5 sayılı tebliğde bulunmıyan 
bu maddelerin, kanunun esbabı ınucibesine alın
maması icaıbeder, bu bir... 

İkincisi; gerekçeden okuyorum : 
«Beş sayılı tebliğ ve 4/8335 sayılı Kararna

mede böyle bir hüküm mevcut değildir. Hudut
tan itibaren 25 kilometredeki, koyun ve keçi
lerin beyannameye tâbi tutulması esası kabul 
edilmiş, ^ududun 10 kilometre ötesindeki kısım
lar için 4/8335 sayılı Kararnamedeki maddeler 
nazarı itibara alınmıştır. Vatandaş emniyet 
bölgesi dahilindeki bu emtiayı o mmtakadan 
diğer mmtakaya götürebilir. Bu hüküm de ge
rekçenin eksikliğini ifade eden bir hükümdür. 
Bunun çıkarılması iktiza eder. 

Gerekçenin üçüncü bir eksiği şudur: Efen
dim, 25 Km, lik mesafe ile huduttan itibaren 

10 Km. lik mesafe ayrılmıştır. 25 Km. de bulu
nan küçük ve büyük baş hayvanlar beyanna
meye tâbi tutulmuşlardır. Huduttan itibaren 
10 Km. lik saha içerisinde bulunan ürünlerde 
beyannameye tâbi tutulmuşlardır. Yalnız be
yanname vermek mükellefiyetinde olan vatan
daşlar, bu maddenin ticaretiyle iştigal eden şa
hıslar olmalıdırlar. 4/8335 sayılı Kararnamenin 
tatbikatına mütaallik 5 sayılı Tebliğin 7 nci 
maddesi: «6 ncı maddede de yazılı bölgede sa
kin ve mezkûr maddelerin ticaretiyle iştigal 
eden hakiki veya hükmi şahıslardan, ticari fa
aliyetleri dolayısiyle kullandıkları bu madde
leri beyannameye tâbi tutmakla mükelleftir.» 

Burada iki nokta var : Birisi, bu mmtakada 
oturacak. İkincisi ticari faaliyette bulunacak. 

Arz ettiğim sebeplerle gerekçe üç noktadan 
eksiktir, bunun düzeltilmesi lâzımdır, düzeltil-
mezse tatbikatta büyük güçlükler çıkaracaktır. 
Zira bu kanunu tatbik edecek hâkim, gerekçe
yi de tetkik edecektir. Metnin 4/8335 sayılı 
Kararnameye ve 5 sayılı Tebliğe uygun olması 
lâzımdır. 

Bu hususta bir takrir veriyorum. 
ASIM EREN (Niğde) — Yazılı teklif ver

meniz lâzım. 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Yazılı teklif 

var efendim, acele etmeyin. 
MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Bun

ların kanunla ne alâkası var? 
BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşma

yın. 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Hüküm hakkın

da malûmatı olmıyan şahıslar konuşmasınlar. 
Lütfen malûmatınız olsun, ondan sonra konu
şun, müdahale edin. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Cevdet Aydın. 
CEVDET AYDIN (Siirt) — Muhterem ar

kadaşlar, müzakeresine başladığımız konu 1918 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine dair olan 6829 sayılı Kanunun ikinci mad
desinin ek birinci maddesine bir fıkra ilâve
sinden ibarettir. 

Muhterem arkadaşlar, demin burada konu
şan muhterem arkadaşımın belirttikleri gibi, 
6829 sayılı Kanunun ikinci maddesinin ek bi
rinci maddesi; Hükümete bir kararname çıkar
ması yetkisini vermiş bulunuyor. Bunun üzeri
ne Hükümet 4/8335 sayılı kararname ile İsken-
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derun'dan, Sürt*m Sımak kazasına ve hattâ | 
Hakkâri ili hududuna kadar uzanan ve uzun- I 
Iuğu 700 Km. ve derinliği de 25 Km. olan bir I 
bölgeyi emniyet bölgesi, yani emniyet şeridi ha- I 
üne getirmiştir. VB bu bölgede yaşıyan, oturan I 
onbinlerce insanın ellerindeki emtiaların ve I 
malların 5 numaralı sirküler mucibince beyan- I 
namelerinin Hükümete' veya ilgili mercilere ve- I 
rilmesi mecburi kılınmıştır. I 

Muhterem arkadaşlar, son derece temiz ve I 
namuslu -olan vatandaşlar ellerinde bulunan bu I 
mallara ve emtialara ait bildiriyi her zaman I 
ilgili mercilere vermek mükellefiyetiyle başba- I 
sadır. Bu itibarla bu vatandaşlar her zaman I 
için üzüntü içinde bulunuyorlar. Kaçakçılıkla I 
ilgisi bulunmıyan bu vatandaşları bu kadar I 
ağır bîr mükellefiyet altında tutmak, adalet ve I 
hakkaniyet prensiplerine de uygun düşmemek- I 
tedir. Filhakika gayrikabili inkârdır ki, Gü- I 
ney bölgemizde bâzı kaçakçılık hâdiseleri var- I 
dır, olmaktadır ve olacaktır, ama bunun sebep- I 
leri vardır. Şimdi bunlara temas etmiyelim. I 
Ancak, şahsi kanaatime göre ve bu bölgenin I 
bir çocuğu olarak şunu hemen ilâve edeyim ki, I 
kaçakçılıkla iştigal eden bölgeler köyleri, şa- I 
hışlan, kaçakçılıkla mücadele eden ilgili ma- I 
kam ve şahıslar bilmektedirler. Esasen bunlar I 
muayyen bölgelere inlhisar etmektedir. Bu iti- I 
barla 6829 sayılı Kanunun ikinci maddesinin I 
ek birinci fıkrasının namuslu vatandaşa yükle- I 
miş olduğu bu külfetler her bakımdan vatan- I 
dâşı rahatsız etmektedir vatandaşın beyanname I 
doldurması hususundaki müşkülü de burada I 
belirtmek yerinde olur. Hepinizin malûmu bu- I 
lunduğu veçhile bizim köylülerimizin pek ço- I 
ğu okuma yazma bilmiyen insanlardır. Ellerin- I 
deki bütün mallan ve emtiaları her zaman de- I 
vamlr olarak ilgili mercie vermek onlar için I 
yerine getirilemiyecek ağır bir mükellefiyet ve I 
mesuliyeti mucip bir haldir Bu itibarla muh- I 
terem arkadaşlarımın yapmış olduklan bu tek- I 
lif hakikaten yerindedir. Esasen arkadaşlanmm I 
teklifleri, bir fıkraya inlhisar etmekte ve arka- I 
daşlarım da haklı olarak kaçakçılıkla iştigal I 
e<3en ve kaçakçılığı sanatı mutade haline geti-; I 
ren köylülerle, kaçakçılarla veya köylerle mü- I 
cadele edilmesini mahallin vali veya belediye- I 
lerine bırakmışlardır. Bu kanunun bu bakım- i I 
dan kabulü yerindedir. Bunu muayyen kimse- | 
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lere inhisar ettirmek âdil bir hareket olmuştur. 
Bendeniz, bu bakımdan kanunun kabul edil
mesi lâzımgeldiği kanaatindeyim. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Encümen. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İLHA

MI ERTEM (Edirne) — Muhterem arkadaşla
rım, Mardin Milletvekili Sayın Talât Oğuz ar
kadaşımız bilhassa gerekçe üzerinde durdular. 
Hemen ifade edelim ki, biz komisyon olarak ka
rarnamelerle meşgul olmayız, komisyonlar ka
nunlarla meşgul olurlar. Biz, kanunun gerekçe
sinin kararname bakımından değil, mahzurlar 
bakımından mütalâa ettik. Beyanname mükel
lefiyeti haddi zatında bu bölgede yaşıyan va
tandaşlar için büyük güçlükler arz etmektedir. 
Beyannamelerin doldurulması, tanzimi, mevcut 
meselelerde yapılan değişikliklerin işlenmesi, 
kontrolü vatandaşı müşkül mevkie sokmakta
dır. Beyannamenin tanzimi ve beyanname üze
rinde yapılacak değişiklik vatandaş için yoru
cudur. 

İkincisi; beyanname kontrolları neticesinde 
vatandaş aleyhine haksız olarak hâdiseler doğ
maktadır. Meselâ hayvanlar üzerindeki tatbi
katı dikkate alırsak, bir sürünün miktarı yazı
lıdır. Fakat bu sürüdeki bir kısım hayvanlar 
hastalandıkları için sürünün otlamasına iştirak 
edememişlerdir. Bu anda bir kontrol yapılacak 
olursa sürüde hayvanlann noksan olduğu görü
lecektir. Bu takdirde zabıt tutularak vatandaş 
müşkül mevkie sokulacak ve hattâ hayvanlan-
nm seyyar jandarma ekipleri tarafından adli
yeye tevdii gibi vakıalar meydana gelecektir. 
Bu sebeplerle beyanname mükellefiyeti vatan
daş için yorucudur, üzücüdür, mağdur edicidir. 
Zaman zaman keyfî tatbikata yol açarak hak
sızlıklar doğurtucudur. Bu sebeple biz beyan
namenin hem vatandaş menfaatini, hem de mem
leket menfaatini belirtecek tarzda müşterek 
anlayış içinde ele alınmasını lüzumlu gördük. 
Buna rağmen beyaname tatbikatının faydalı ol
duğuna da kaaniiz. Çünkü, beyannameler o böl
ge içindeki maddelerin miktarını ve envante
rini bildirmektedir. Böyle bir bildirim olmadığı 
takdirde o bölgelere ihtiyaçları dışında, hattâ 
bölgeyle ilgisi olmıyan, maddeler sokulmakta 
ve miktarları da bilinmediği için bunlar sık sık 
kaçakçılığa mevzu olmaktadır. Bu sebeplerle 
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beyanamenin mutlak olarak tatbik edilirse, de
minden beri izahına çalıştığım sebeplerle va
tandaş mağdur olmaktadır. îşte biz bu iki sebe
bi dikkate alarak İçişleri Komisyonu olarak 
maddeyi tedvin ettik. Bu maddenin tedvininde 
beyanname alınması, zamanın ihtiyaçlarına gö
re bu bölgede kaçakçılığın çoğaldığı anda, han
gi maddeler ve bölgeler üzerinde kaçakçılık 
mevcut ise bunun komisyonca takdiri ile ancak 
o maddelerce ve o vatandaşlara külfet olarak 
yükletilmesilıi uygun bulduk. Komisyonu seçer
ken de deminki görüşten hareket ederek millî 
menfaati yani Hükümetin düşünüş tarzı ile va
tandaşın menfaatinin müsavi olarak komisyon
da temsil edilmesini arzu ettik. Bu sebeple ka
çakçılığı takip ile mükellef seyyar jandarma ile 
vilâyet jandarma kumandanı ve emniyet mü
dürü ile memleketin hususiyetlerini bilen vilâ
yet belediye başkanını, ticaret odası başkanını, 
ziraat odası başkanını bu heyete iştirak ettir
dik. Valiyi de her iki durumu iyi bilen hakem 
durumuna getirmek suretiyle iki görüş halinde 
onun iltihak ettiği tarafın kazanması imkânın; 
verdik. İşte bu anlayışlarla kanun teklifini ele 
aldık ve gerekçenin'üzerinde, deminki söyledi
ğim sebepleri dikkate alarak durduk. Yoksa ka
rarnamede şu veya bu madde yazılmış veya ya
zılmamış, bunların kanunun tedviniyle, mad
deyle ilgisi yoktur. Binaenaleyh, Heyetinizin 
müzakerelere devam etmesini, encümene iadeyi 
icabettirir hiçbir sebebolmadığmı arz eder, hür
metlerimi sunarım. 

'BAŞKAN — Sayın Talât Oğuz. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Çok muhterem 
arkadaşlarım, Güney - Doğunun ıstırabına ter
cüman olmak sıfatiyle, yüksek huzurunuza bu 
kanunun getirilmesiyle hizmette bulunan bütün 
arkadaşlara teşekkür etmeyi bir vecibe addede
rim. 

iSözlerim yanlış anlaşılmıştır. Mâruzâtım şun
dan ibarettir : Yüksek Meclise getirilen bir ka
nun iki hüküm ihtiva eder. Bir 'gerekçe, bir de 
maddenin hükümleri. Bakın, arkadaşlar, 1918 
sayılı Kaçakçılığın Meni ve Takibi hakkındaki 
(Kanunu tadil ve bu kanuna bâzı maddeler ekli-
yen 6829 sayılı Kanunun ikinci maddesine ek bi
rinci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi, gerekçesiyle birlikte sunulmuştur. 'Gerek
çe, kanunun (gerekçesidir, kararnamenin, tebliğin 
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ıgerekçesî değildir. Bizim maksadımız gerekçenin 
noksan olduğu ve bu gerekçenin kararname ve 5 
sayılı Tebliğin hükümlerine aykırı olduğu vazi
yetidir. 

Benim maruzatım bundan ibarettir.. Yüksek 
huzurunuzda evvelce sebeplerini izah ettim. 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında baş
ka söz istiyen arkadaşımız var mı? Yoktur. 

'Talât Oğuz arkadaşımız, şifahi olarak izah 
ettikleri hususları bir takrirle de bildirmiş bulun
maktadırlar. Yani kanun tasarısının esbabı mu
cizesinin yeniden tanzimi için tasarının komis
yona iadesini istemektedirler. Fakat kanun tasa
rılarının esbabı mucibeleri oylamaya tâbi olma
dığı için bu husustaki önergelerini reylerinize 
sunacağım. 

Tümü hakkında söz istiyen bulunmadığına 
göre maddelere .geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

Kaçakçılığın meni ve takibine dair 1918 sayılı 
Kanunu tadil eden 6829 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin ek 1 nci maddesine bir fıkra eklen

mesine dair Kanun 

Madde 1. — 6829 sayılı Kanunun 2 nci mad
desinin ek 1 nci maddesindeki, birinci fıkranın 
sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

«İçişleri ve Gümrük ve Tekel bakanlıklarınca 
müştereken hazırlanacak talimat hükümleri dai
resinde, bölge valisinin başkanlığında vilâyet jan
darma kumandanı, emniyet müdürü, seyyar jan
darma alay kumandanı, belediye, ticaret ve sa
nayi ve ziraat odaları başkanlarından müteşekkil 
komisyon, kaçakçılığı takip ile mükellef makam
ların teklifi üzerine, emniyet bölgesinde bulunan 
ve kaçakçılıkla iştigal eden şehir, kasaba ve köy
ler halkını münferiden veya toptan beyanname 
vermeye tâbi tutabilir. Bunun dışında her ne su
retle olursa olsun ayrıca beyanname istenemez.» 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? 

GÜMRÜK VE TEKEL KOMİSTONU SÖZ-
CÜZÜ NEGMEDDÎN AKAN (Kars) ~ Muhte
rem arkadaşlar, Gümrük ve Tekel Komisyonun
da tadil teklifi kabul edildiği zaman beyanname 
almak için valilerin başkanlığında teşkil oluna-
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cak heyetlerin tensibini almak iktiza ettiği tak
dirde' iş sürüncemede kalacaktır. 

Biz Gümrük ve Tekel Komisyonu olarak bu
nu mahzurlu görüyoruz. Çünkü kaçakçılık, sü
ratle takibi müstelzim bir suçtur, ilçede bunu 
derhal teşekkül edecek bir komisyonla bunu ön
lemek, o mıntaka halkını beyannameye tâbi tut
mak mümkün iken bunu ile aksettirmek, oradan, 
karar alıp ilçeye ulaştırmak, bilhassa Doğuda 
tatbiki güç bir manzara arz eden bir durum hu
sule getirir. Bu sebeple biz komisyon olarak iç
işleri Komisyonu teklifinin değil, Gümrük ve 
Tekel Komisyonu teklifinin kabulünü reylerinize 
arz ediyoruz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun içişleri Komisyonu 
Sözcüsü. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İLHA
MI ERTEM (Edirne) — Muhterem arkadaşla-; 
rım, kaçakçılıkla mücadele ve beyanname mü
kellefiyeti büyük bir dâvadır. Bu âni bir me
sele değildir. Çünkü, vatandaşın huzurunu ve 
iktisadi gelişmeyi önleyici durumlar gösterebi- j 
lir. Bunun için bunları daha az mesul, daha az 
tecrübeli ve Hükümetle daha az temas halinde 
bulunan heyetlere bırakamayız. Kazalara bu 
yetkiyi tanıdığımız takdirde, bir vilâyet içinde 
dahi, birçok anlayış farkları doğar ve huzur
suzluk olur. Onun için bu kadar mühim bir me
seleyi gerek tecrübe,f gerek mevzuat ve hâdisata 
vukuf itibariyle daha ehliyetli ellere vermek za
ruridir. Bu sebeple bunların vilâyet çapında dü
şünülmesi ve vilâyet çapında dikkate alınması ' 
lâzımdır. Onun için, metnimizde belirttiğimiz 
gibi, komisyonun belirli olmasını, hem Hüküme- " 
ti hem de vatandaşı temsil eden müsavi adette 
yetkilinin komisyonda noktai nazarlarını arz et
mesini doğru buluyoruz. Aksi takdirde karışık
lıklar olacaktır. Hattâ, kifayetsizlik yüzünden 
kazalarda bu işin yürütülmesi beklenilen netice
yi vermiyecektir. Onun için vilâyet çapında bu
nu takibedecek mekanizmanın ayarlanması za
ruridir. 

Kaldı ki, kazalarda bunların mesul âmirleri 
de yoktur. Meselâ vilâyetlerdeki seyyar jan
darma dağılışları kazaya göre değildir, hattâ vi
lâyet hududunu bile aşar. Bu sebeple vilâyet 
çapında işlerin ele alınmasının menfaatlere uy
gun olacağı kanaatindeyim. Metnimizi bu sebep
le bu hale soktuğumuzu arz ederim. 
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BAŞKAN — Sayın Oğuz. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Çok muhterem 
arkadaşlarım; maddeler üzerindeki görüşümü 
arz etmek üzere huzurunuza çıkmış bulunuyo
rum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Gerek Dahiliye Komisyonunun ve gerekse 

Gümrük Tekel Komisyonunun tedvin ettiği bu 
maddenin tatbikatta ihtiyaca, tekabül etmesine 
imkân ve ihtimal yoktur. Emniyet bölgesi dâ
hilinde oturanların kaçakçılıkla iştigal ettikleri 
anlaşılırsa, bunların oturdukları mahalle ve köy
lerin halkı, kaçakçılığı takiple mükellef ilgili 
makamların teklifiyle bu bölgede teşkil edilecek 
komisyon kararı ve mahsus talimatname hükmü 
ile vatandaşı beyanname vermekle mükellef tu
tabilirler. 

Şu misali arz edeyim : Bir kazada, bir kaza
nın bir mahallesinde oturan bir şahıs kaçakçı
lıkla iştigal ettiği takdirde, bu şahsın oturmuş 
olduğu bütün mahalle halkı beyanname vermek
le mükellef tutulacaktır. Bu hüküm Anayasa 
hükümlerine, insan haklarına ve kişi dokunul
mazlığına tamamen mugayirdir. Bir köyde biri
sinin kaçakçılık yapması neticesinde bunun di
ğer köy halkına teşmili adilâne bir usul ve ted
bir değildir. Cezalar ve ceza tedbirleri şahsidir. 
Bunun anonim olmasına, bir mahallin halkına 
teşmil edilmesine imkân yoktur. Benim işlemiş 
olduğum bir suçtan dolayı, akrabalarımın, kom
şularımın ceza tahdidi altına sokulması elbette 
adilâne bir usul değildir. Bu maddenin bilhassa 
kabul edilmemesini istirham ediyorum. Kaldı 
ki, tatbikata konulan 5 sayılı Tebliğin ve bunun
la ilgili hükümlerin doğrudan doğruya tamamen 
meriyetten kaldırılması icabeder. Kaçakçılığın 
ceza tedbirleriyle, kanun maddeleriyle önlendiği-
bugüne kadar müspet bir netice elde edildiğine 
dair bir fikir ileri süremeyiz arkadaşlar. Adliye 
Vekâleti istatistikleri, Gümrük ve Tekel Bakan
lığı istatistikleri gözümüzün önündedir. Bu ba
kımdan, Devlet olarak iktisadi ve ticari hayata 
bir nizam verdiğimiz takdirde ancak kaçakçılık 
önlenebilir. Ceza tedbirleriyle, kanun müeyyi
de] eriyle, kaçakçılığın Güney - Doğu bölgesinde 
önlenmesine imkân yoktur. 

Benden evvel konuşan içişleri Komisyonu 
Sözcüsü Sayın Ertem, Güney - Doğuda valilik 
yapmıştır, valiliği zamanında, beyanname tatbik 
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edildiği mmtakalarda kaçakçılık önlenmiş midir, 
önlenmemiş midir? Bu hususta katî bir malûmat 
vermesi icabeder. Bu bakımdan, Hükümet ola
rak, Devlet olarak iktisadi ve ticari bir nizam 
yönünde işe eğilmesi icabeder. Kanun tedbirle
riyle ve ceza mevzuatiyle bunun önlenmesine 
imkân ve ihtimal yoktur, arkadaşlar. 

Bu maddenin kabul edilmemesini istirham 
ediyorum. Bu hususta Başkanlık Divanına bir 
takrir veriyorum, takririmin kabul edilmesini 
istirham ederim. 

BAŞKAN — Buyurun, Komisyon. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÎLHAMÎ ERTEM 

(Edirne) — Muhterem arkadaşlarım, huzuru
nuzu fazla işgal ettiğimden dolayı özür dilerim. 
Evvelâ İçişleri Komisyonu değiştirisinde, ar
kadaşımın dediği gibi, bir mahzur yoktur. Mad
de okunursa görülür ki : «Emniyet bölgesinde 
bulunan ve kaçakçılıkla iştigal eden şehir, ka
saba ve köyler halkını münferiden veya toptan 
beyanname vermeye tâbi tutabilir.» denilmek
tedir ki, kaçakçılıkla meşgul olanları takibede-
cek teşekküllerin yapacağı teklif üzerine, ko
misyon durumu tetkik eder; beyannamenin 
münferiden mi, yoksa o bölgeye şâmil mi olması 
lâzımgeldiği dikkate alınarak buna göre karara 
varılacaktır. Birinci mesele budur. İkincisi, ar
kadaşım dediler ki, «Cenup vilâyetlerinde vali
lik de yaptın» beyanname usulü faydalı olmuş 
mu? 

Muhterem arkadaşlarım, beyannamelerin 
faydası vardır. Bu beyannameler birçok fayda
lar sağlamaktadır. Şöyle ki, bir zamanlar Ce
nup vilâyetlerimizde bağırsak kaçakçılığı ya
pıldı. Cenup vilâyetlerimizde hiç lüzumu olma
dığı halde kamyon kamyon bağırsak sevk edi
liyor ve bunun hesabı sorulmuyordu ve bunlar 
Cenup vilâyetlerimize kaçırılıyordu. Bugün, ih
tiyaç miktarları belirtilmiş olduğuna göre, bir 
kimse ihtiyacı dışında mal getirirse bunları be
yannamede belirtecektir. 

6829 sayılı Kanunda bu bölge içindeki mev
cut malların ne tarzda elden çıktığının ispatı 
mükellefiyeti vardır. Binaenaleyh, bu mükelle
fiyet kanunla bir mecburiyet haline geldiğin
den bu mmtakalarda sarf imkânı olmıyan mad
deler meydana çıkacaktır. Yani kendileri doğ
ru ve meşru olarak sarf yerlerini gösterecekler
dir. Aksi takdirde kaçakçılık suçu işlemiş ola-
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caklardır. Binaenaleyh, hudut bölgelerinde, ağır 
bir mükellefiyet de olsa, bu beyannamelere ih
tiyaç vardır. Fakat, bunu çok iyi dikkate alan 
İçişleri Komisyonu, demin bahsettiğim madde 
ile halkın temsilcilerini bu komisyona katmak 
suretiyle, beyanname mükellefiyetini az kulla
nılır hale getirmek ve çok zaruri hallerde tat
bik ettirmek istemiştir. Talât Oğuz arkadaşı
mızın noktai nazarının hilâfına arz edeyim ki, . 
madde hem Devletin menfaati, hem de vatandaş
ların menfaati titizlikle dikkate alınarak, ted
vin edilmiştir. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Sayın Dizdaroğlu. 
VAHAP DİZDAROĞLU (Mardin) — Çok 

muhterem arkadaşlarım, söz almak niyetinde 
değildim; muhterem komisyon sözcüsünü dinle
dikten sonra bâzı hakikatlerin Yüksek Meclis 
tarafından bilinmesinde fayda mülâhaza ederek 
huzurunuzu işgal ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, huzurunuza getiri
len kanunun tadil teklifindeki esas mesele, bah
sedildiği gibi basit değildir. 6 seneden beri me
riyette olan ve tatbikatında vatandaşa yalnız 
ıstırap veren kaçakçılık mevzuunu da hiçbir za
man önlemiyen bu beyanname tatbikatını bu 
şekilde mütalâa etmek yerinde değildir. 

Aziz arkadaşlarım, hudut kaçakçılık mev
zuu; hiçbir memleket ve hiçbir devlette halle-
dilebilmiş değildir. Bunun başlıca sebebi; emni
yet tedbirlerinin dışında, iktisadi faktörlerden 
doğan bir zaruretin neticesi olarak düşünülmek 
yerinde olur. Şimdi biz vatandaşı beyannameye 
tâbi tutmak suretiyle meseleyi halledebildik 
mi? Hayır arkadaşlar. Şimdiye kadar 5 - 25 
km. dâhilinde ikamet eden vatandaşlara sadece 
ıstırap verdik. Günlerce bunları karakol kapı
larında 'beklettik. Elinden sürüsünü aldık, mah
kemelere sevk ettik, malını aldık, koyunlarını al
dık, birçok vatandaşlarımızın ıstırap çekmesine 
sebebiyet verdik. (Bravo sesleri) Kaçakçılık mev
zuu sadece 5 km. dâhilinde, 25 km. dâhilinde 
değildir. Benden evvel konuşan arkadaşlar bize 
ıbirçok şeyler ifade etmişlerdir. Bir tanesini ben 
'SÖyliyeceğim, Doğuya uçak seferi yapan her va
tandaş Erzurum'dan sürülerin Cenup hududuna 
doğru sevk edildiğini görür. Demek ki, kaçakçı
lık mevzuu sadece Cenup hudutlarında cereyan 
etmiyor. Koyun ve keçiler geri bölgelerden gön
deriliyor. Bunları idare eden şebeke âzami şekil-
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de istifade temin ediyor. Sadece beyanname ver- I 
me mecburiyeti bu fecî hali önliyemez, 

Sayın Ertemin bahsettiği barsak kaçakçılığı
na (gelince; bilirler ki, barsak kaçakçılığı o bölge
den değil, İstanbul'a gidip, bâzı muamelelere tâ
bi tutulduktan sonra, İstanbul kanaliyle Suriye'
ye kaçırılmaktadır. 

ıBir de sizlere şunu ifade edeyim : İki sene ev
vel Silopi nahiyesine gittim. Kış mevsimi idi, de
rece sıfırın altında nakıs beş. Kaymakamlık bi
nası, yalnız bir kerpiç bina. 'Bunun kapısında, 
binlerce göçebe halkı 'gelmiş, beyanname veriyor. 
Kaçıncı defa beyanname veriyordu biliyor musu
nuz muhterem arkadaşlar? Onbeşinci defa. Ne
den?.. İşte bu nedeni size söyliyeyim. Bunun ne- | 
deni şu : Tatbikatçılar menfaat temini için be
yannameleri sebepsiz olarak iptal ve yeniden tan
zim mecburiyetiyle vatandaşı karşıkarşıya bıra
kıp, hayatından bezdiriyorlar. IBu beyanname se
nin değildir diye bunlar kaymakamlık makamı 
kapısında 'günlerce bekler. Koyunlar müsadere 
edilir. Bu işkenceden dolayı adamlar sürülerin
den dahi vazgeçiyor, böylece millî servet yok olup 
•gidiyor ve kaçakçılıkla bu masum vatandaşlar 
damgalanıyor, mahkeme mahkeme sürünüyor. 
Fakat kaçakçılık yine devam ediyor. Dahiliye Ve
kâletine intikal etmiş, binlerce hâdiseler Jandar
ma Umum Kumandanlığı raporlarında mevcut
tur. Bu işi yapacak adam bunu kafasına koyduk
tan sonra; meselâ 1 '000 koyun için beyanname 
yerir, 25 km. dışarıdan gelen on binlerce koyun
dan her ıgün 1 000 koyunu geçirir ve her kontrol-
da beyannameler 1 000 koyun yerinde durur gö
rülür <ve işin içinden çıkılmaz, aksi sabit olamaz. 

ıSırf millî serveti himaye etmek için alınan 
tedbirlerin verdiği facialardan birini söyliyece-
ğim. : Meralar, malûmuâliniz, mevsimler icabı 
değişmektedir. Bir vatandaş bu merayı terk ede
bilmek <ve diğer bir meraya «geçebilmek için vilâ
yetten müsaade istihsal etmek mecburiyetindedir. 

ıBu müsaadenin nasıl temin edildiğini, anlat
maktan arkadaşlar hicap duyarım. Korkunç men
faat temin edilmedikçe müsaade edilemez, sürü
ler açlıktan ölür ıgider. Maalesef beyanname ile 
bu sürü kaçakçılığının sonu bir türlü alınama
mıştır. Hudutta yaşıyan namuslu vatandaşlar da 
bunun ıstırabını haksız yere çekmekte ve bu hu
dut boylarında kaçakçılık yine de devam etmekte
dir, I 
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Aziz arkadaşlarım, elbetteki milyonlarca va

tandaşlarımızın bu ıstırapları nazara alınarak, 
teklif sahipleri arkadaşlarımız tarafından bu böl
ge halkının kaçakçılık şaibelerinden, ıstıraptan 
kurtarılmaları için huzurunuza getirilen bu ka
nun teklifinin dertlere çare bulacağına kaani de
ğilim. 

Muhterem arkadaşlarım, bendeniz muhterem 
İçişleri Komisyonu Sözcüsü llhami Beyin kanaa
tinde değilim. ıBiz bu kanun maddesinin tâdili ile 
meseleleri halledemiyeceğimize kaaniiz. Gelen ta
dil teklifi yeni birtakım suiistimallere yol açar 
mahiyettedir. Bendenizin kanaati budur. Tatbikat
ta her hangi bir idarecinin hoşuna gitmiyen, jan
darmanın hoşuna gitmiyen, onun ve bunun ho
şuna gitmiyen birçok masum vatandaşlar bu -li
retle itham altında tutulacak, kaçakçı gösterile
cek ve 'bunlar hallerini anlatıncaya kadar, bu 
'kanun teklifini de tadil edecek yeni bir kanım 
teklifinin Yüksek Meclise gelmesine intizar ede-
ceklerdfir. 

Bir mesele ya adilâne olarak halledilir, ya 
mevcut mer'i. kanunlar muvacehesinde kaçakçı
lık men ve takibedilir. Bu huzurunuza getiri
len teklifin, yaraya ilâç olacağı kanaatinde de
ğilim arkadaşlar. Aynen, şimdi huzurunuza, sevk 
edilen ek madde metnini'okuyorum : 

«...kaçakçılığı takip ile mükellef makam
ların teklifi üzerine, emniyet bölgesinde bulu
nan ve kaçakçılıkla iştigal eden şehir, kasaba, 
ve köyler halkını münferiden veya toptan be
yanname vermeye tâbi tutabilir...» 

Arkadaşlarım, tâbire dikkat buyurun, 
«toptan» diyorlar. ıBeş Km. içinde ikamet eden 
vatandaşın ıstırabını dile getirmek ve dertle
rine son vermek için, muhterem arkadaşları
mız bir teklif hazırlayıp huzurunuza sevk edi
yorlar. Komisyon ise, bir şehir halkını dahi be
yannameye tâbi tutmak gibi garip bir maksat
la., Yüksek huzurunuza geliyor. Maksadın tama
men aksi ve daha şiddetli tedbirle bu nasıl te
zattır. Türkiye Devletinin kanunları vardır, 
Kaçakçılığı takibedeoek makamlara sahiptir, 
beyannamelerle meselenin sureti katiyede hal* 
ledilemiyeceği aşikârdır. Biz idarecilerimizin, 
idare âmirlerimizin ve kaçakçılığı takibedenle-
rimizin ehliyetlerine ve mevcut kanunla nn 
muhkemiyetine inanıyoruz; bu sebeple madde
nin sevk şekliyle değil şartsız olarak beyanna-
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me verme mecburiyetinin kaldırılmasına sureti 
katiyede kaaniiz. Kaldı ki Gümrük - Tekel ve 
İçişleri komisyonlarının Yüksek 'huzurunuza ge
tirdiği metnin daha adaletsiz ve bu sebeple 
yeni suiistimallerin yeni ıstırapların kapısı ola
cağı inancındayız. Yüksek Meclisin her iki ko
misyonun maddesini reddederek, kayıtsız ve 
şartsız beyanname verme mükellefiyetinin kaldı
rılması hususunu arz ve teklif ederim, hürmetle
rimle. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Gümrük ve Tekel Komisyonu 
buyurun. < 

GÜMRÜK VE TEKEL KOMİSYONU 
BAŞKANI OSMAN ORHAN BÎLEN (Ga
ziantep) — Muhterem arkadaşlarım, bendeniz 
Gümrük ve Tekel Komisyonu Başkanı olarak 
ve şu anda sözcüsü olarak huzurunuzu birkaç 
dakika işgal edeceğim. Arkadaşlarımız tarafın
dan hazırlanıp Yüksek Meclise sevk edilen 
ek kanun teklifi üzerinde bir buçuk aydan beri 
Gümrük ve Tekel Komisyonu olarak çalış
maktayız. Çalışmalar esnasında, zannediyorum 
onu mütecaviz toplantılar yapılmıştır. Mütaad-
dit defalar Gümrük ve Tekel Bakanlığı ve içiş
leri Bakanlığı sözcüleri komisyonumuza davet 
edilmiş, kendilerinin fikir ve mütalâaları, hattâ 
yazılı mütalâaları alınmış yani mevzu üzerinde 
gereken hassasiyetle durulmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, bu komisyonun bü
tün mesaisine katılmış bir arkadaşınız ve ayrı
ca bu beyanname külfetinin ıstırabını çekmiş bir 
bölgenin evlâdı olarak, bu ıstırabı yakından 
hissetmiş olarak huzurunuzdayım. Biz ve her
kes biliyoruz ki, kaçakçılık bu gibi tedbirlerle 
önlenemez. Bunu iddia etmek pek büyük bir 
cüret olur. Zannederim bu kanun teklifini 
getiren arkadaşların da fikri bu değildir. Ne ka
nun teklifini' getiiren arkadaşlar, ne maddeyi 
hazırlıyan komisyonunuz ve zannederim ne de 
bizzat tatbikatiyle meşgul olan içişleri Bakan
lığı bununla kaçakçılığı önlemeyi mümkün gör
müyorlar, böyle bir kanunla ve üç beş mad
de ile halledilebilecek bir mevzuu olarak gör-
müyorlardır. Ama biz kaçakçılığın tamamen 
kaldırılmasını arzu ediyoruz. Bunun sebebinin 
iktisadi olduğunu biliyoruz ve bu sebeplerden 
ortadan kaldırılmasını Hükümetten hassaten 
istiyoruz. Bu görüşledir ki, Hükümetin elinden 
kötü kullandığı bir silâhın alınmasına müte
mayiliz. Ve istiyoruz İri, Hükümet - af buyu-
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run, belki hattâ - Avrupa dikdatörya tarihin
de görülmemiş, başka hükümetlerin elinde em
sali görülmemiş, katî geniş'salahiyetli, bu mad
deye istinadederek, atalette kalmasın, bunu bi
lerek maddenin 10 misli ağırlığında maddeye 
hüküm konulsa gene kaçakçılık önlenemez ve 
bu derde deva bulunamaz diyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümetin daha 
fazla iktisadi tedbirler üzerinde düşünmesi lâ
zımdır. Zannediyorum böyle müşahade ediyo
ruz. Geçmiş hükümetler veyahut bugünkü Hü
kümet, kaçakçılığın iktisadi sebebi üzerinde 
derinlemesine eğilmeden, hududun 25 kilomet
re içerisinde, yüzlerce köy halkını kaçakçılıkla 
İtham etmesin ve diğer bölgelerden ayrı bir böl-
fe muamelesi takibetmesin ve onu çok müşkül, 
ağır şartlar içerisinde bırakan bu maddeyi tat
bik etmesin. 

Arkadaşlar, demin arkadaşımın konuşma
sında izhar buyurdukları gibi, büyük bir halk 
kütlesinin, Hükümetin haddi zatında başka yol
larla bu durumu önliyemediği içindir ki, bu 
maddeye sarılarak bu kanundaki değişikliği 
arzu etmiyerek mahkûmiyetleri üzerinde duru
yoruz. Fakat büyük bir bölgenin, grev hakkı 
olmıyan 3, 5, 10 evli geniş köylü vatandaşın 
sanki başka sıkıntısı yokmuş gibi, bir de ko
yunu doğurunca, yok koyunu ölünce, yok fıs
tığını bir yere götürünce veya hattâ çok acı
dır; bir yerden koyun nakledip, hududa değil 
başka bölgeye giderken yol güzergâhından 25 
Km. içinde bulunması hasebiyle kamyonunun 
müsadere edilmesi gibi acı neticeler doğuran 
bu maddenin kaldırılmasını istiyoruz. Anayasa
mızın 41 nci ve 10 ncu maddesi zaten bu gibi 
tedbirlerin kaldırılmasını âmirdir. Hükümetin 
vazifeleri, Devletin vazifeleri tarif edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, «Devlet iktisadi 
ve sosyal bütün enigelleri kaldırır, insanın 
maddi ve mânevi varlığının gelişmesi için ge
rekli şartları hazırlar.» 

Arkadaşlar, yine 41 nci madde; «iktisadi ve 
sosyal hayat, adalete, tam çalışma esasına ve 
herkes için insanlık haysiyetine yaraşır bir ya
şayış seviyesi sağlanması amacına göre düzen
lenir.» der. O halde Hükümet insanlık haysi
yetine yaraşır bir nizam kurmakla görevlidir. 
Bu vatandaşlar insanlık haysiyetinden mahrum 
olarak orada bu maddenin kötü tatbikatiyle 
üzüntü içerisindedirler. 
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Arkadaşlar, bu maddenin reddini talebeden j 

arkadaşlar diyor ki, beyannameyi toptan kal
dıralım. Biz diyoruz ki, 25 Km. içerisinde »biç 
kaçakçılık yapmıyan kütlelere teşmili esasını 
Hükümet kullanmasın, ama kaçakçılık bölge
sinde bunun tatbikini Hükümetten almıyahm. 
Çünkü biliyoruz ki, Hükümetimiz iktisadi ted
birleri almakta henüz kifayetli değildir, iki Ba
kanlığın görüşü şu merkezdedir: Bu beyanna
meyi tatbik etmekte fayda görmüyoruz, bu hu
susta rakam verecek durumda değiliz. Ama kal
karsa ne olur? Biz başka tedbir alamıyacağı-
mıza göre, işte bu dededen kalmış usul kalsın, 
tadil etmiyelim. Orada, bölgede, kaçakçılık ya
pan köyde, mahallede, kasabada oturan halka 
karşı Hükümetin eli kolu bağlı kalmasın. 

Buraya kadar talebedenlerin, toptan kalma
sına taraftarım. Hükümetin görüşünü, biraz ev
vel arz ettim, bu merkezdedir. I 

Muhterem arkadaşlarım, Talât Oğuz arka
daşımız, «Toptan ceza veriliyor,» dediler. Evet, I 
değiştirimizde toptan değil. Kalkacak olan top- I 
tan ceza. Mahallî halkın içinde kaçakçılık ya
pan mevcut. Orada tatbik edilen cezada top- I 
tancılık vardır. 

Arkadaşlar, bir takririmiz olmuştur. Gümrük I 
Komisyonu adına. Bu kanun teklifini, ariz ve I 
amik tetkik eden Komisyon adına. İçişleri Ko- I 
misyonu, kanun tam burada görüşüleceği sıra- I 
da, müzakere edileceği sırada, bizi de ilgilen- I 
dirir, esbabı mucibesiyle, kendi komisyonların- I 
da görüşülmek üzere talebetmişlerdir. Ve sür- I 
atle komisyondan geçirmişlerdir. Mühim nok- I 
taya işaret ettik. Bunu ariz ve amik biz tetkik et- I 
tiğimize göre içişleri Komisyonunun hazırladı
ğı bu teklifi biz eksik görüyoruz. Kısa zaman- I 
da hazırlanması sebebiyle, Önümüzde tekrar bu I 
kanun maddesini değiştirecek esbabı mucibe I 
gördük. Onun için, bu teklifin bugün müzake- I 
reye esas olarak alınmasını (Gümrük - Tekel 
Komisyonunun metnini müzakereye esas olarak I 
alınmasını) takririmizde rica ettik. Bu takrir I 
kabul edildiği takdirde arkadaşların endişesi I 
'kısmen yerine gelecek. Çünkü, içişleri Komis- I 
yonunun hazırladığı takrirde şehir, kasaba ve I 
köy halkının münferit veya toptan beyanname 
verilmesi isteniyor ki, biz buna taraftar değiliz. I 
O zaman Gaziantep Vilâyetinde kaçakçılık ya
pılıyor diyeceksiniz, ben de buna iştirak ede- I 
ceğim. O halde Gaziantep Vilâyeti için toptan I 
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beyanname verilmesi istenecek fakat bu külfet
li görülecektir. Onun için, bu şimdi tadili fay
dasız kılan bir esbabı mucibedir. O halde çok 
rica ediyorum, İçişleri Komisyonunun hazırla
dığı tekliften hazer edelim. 

Arkadaşlar; farklı bir nokta daha var : On
lar kurulacak olan komisyonun hüviyetini tâ
yin ediyorlar. Biz buna varmadık ve Hüküme
te bir salâhiyet bir elastikiyet tanıdık. Hükü
met biraz geniş yetkili olsun, şimdiden bunu 
daraltmıyahm, dedik. Diyorlar ki, «Bölge vali
sinin başkanlığında vilâyet jandarma kuman
danı, emniyet müdürü, seyyar jandarma alay 
kumandanı, belediye, ticaret ve sanayi ve zira
at odaları başkanlarından müteşekkil komis
yon...» Arkadaşlar, olabilir ki, seyyar jandar
ma alayı kalkabilir ve yine bilirsiniz ki, zira
at odaları başkanlarından ziyade bölgenin güm
rük müdürü kaçakçılıkla ilgilidir. Bu madde 
tatbik edilirken içişleri Bakanlığının çıkaraca
ğı bir talimatname ile bu komisyona girecek 
eşhas tâyin edilebilir, bu komisyon içişleri Ba
kanlığının bir talimatnamesi ile düzenlenebilir. 
Esasen madde fazla teferruata girerek fayda
dan ziyade zarar getirir bir mahiyet almıştır. 

Arkadaşlar, birinci maddenin altında : «ka
çakçılığın dışında her ne suretle olursa olsun ay
rıca beyanname istenemez.» 

Meselâ, şöyle tefsir edilebilir. «Bu mmtaka-
da doğum beyannamesi istenemez.» 

Lüzumsuz bir fıkra. Bu bakımdan da sakat
tır. Üzerinde eğilmek lâzımdır. 

Bir şehir halkını toptan mahkûm etmesi, ay
rıca vilâyette teşekkül edecek komisyonu tefer-
ruatiyle tâyin etmesi ve ayrıca, bölgeden toptan 
beyanname istemesi gibi yanlış ve muğlak fıkra
lar vardır. Böyle bir fıkra eklenmesi bakımın
dan da birinci madde hatalıdır. Alelacele tesbit 
edilmiştir, yazılmıştır. 

Bu bakımdan kaçakçılığın meni hakkındaki 
teklifin, Gümrük Komisyonunun hazırlamış ol
duğu teklif üzerinden müzakeresinin yapılması
nı, bir takrirle rica etmiş bulunuyoruz. 

içişleri Komisyonunun hazırladığı 2 nci mad
de gene bizce hatalıdır. 

BAŞKAN — ikinci maddeye sıra geldiği za
man, bilâhara konuşursunuz beyefendi. 

GÜMRÜK VE TEKEL KOMİSYONU BAŞ
KANI OSMAN ORHAN BlLEN (Devamla) — 
Üçüncü madde üzerinde de görüşümüz olacaktır. 
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Bu bakımdan bir önerge verdik, Gümrük Ko
misyonu değiştirişinin görüşülmesini rica ediyo
ruz, bu hususu arz ediyorum, efendim. 

BAŞKAN — İçişleri Komisyonu, buyurun. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÎLHA-

Ml ERTEM (Edirne) — Muhterem arkadaşla
rım, Gümrük ve tekel Komisyonu Başkanı arka
daşım buyurdular ki ; «Bu vazife esas olarak 
Gümrük ve Tekel Bakanlığmındır, İçişleri Ba
kanlığının durumu şudur ve komisyon şöyle git
miştir» dediler. Arkadaşlar, mesele böyle değil
dir. Bu kanunun tatbikatı ve kaçakçılıkla mü
cadele doğrudan doğruya İçişleri Bakanlığına 
aittir. Biz metni alelacele hazırlamadık. Çok et* 
raflı tetkik ettik ve çok etraflı düşünerek hazır
ladık. Sayın Başkan metni tamamen yanlış anlı
yorlar. Muhterem arkadaşlarım, gümrükle bu
nun ilgisi sadece gelir bakımındandır. Yoksa tat
bikatı tamamen İçişleri Bakanlığına aittir. Çün
kü, hudut boylarındaki kaçakçılığı önliyecek 
teşkilât seyyar jandarma teşkilâtıdır ve bu teş
kilât da İçişleri Bakanlığına bağlıdır. Aynı şe
kilde valilerle olan ilgisi de hepinizin malûmu
dur. Binaenaleyh vazifenin görülüşü tamamen 
İçişleri Bakanlığına aittir. 

Sayın Vahap Beyefendi arkadaşımız bizi çok 
ağır neticelere varmakla itham ettiler. Halbuki 
gerek kanun teklifinde, gerek Gümrük ve Tekel 
Bakanlığının tasarısında beyanname kalkmıyor. 
Burada vaktinizi almamak için okumıyacağım; 
aynı şekilde beyanname usulü kanun teklifinde 
ve Gümrük ve Tekel Bakanlığının maddesinde 
muhafaza edilmektedir. 

Şimdi, Gümrük ve Tekel Komisyonu Sözcü
sü arkadaşımız diyorlar ki, siz şehiri de dâhil 
ediyorsunuz. Hayır arkadaşlar, şehir kelime 
olarak kullanılmıştır. Yani münferiden şehre ka
dar varan bir tatbikat kasdedilmiştir. Halbuki 
onlar kanun maddesinde, eğer bir mahallede bir 
kaçakçılık görülürse, tatbikatı o mahalleye ka
dar vardırıyorlardı. Biz böyle demiyoruz. Met
ni okursak anlaşılır; « . . .kaçakçılığı takip ile 
mükellef makamların teklifi üzerine, emniyet 
bölgesinde bulunan ve kaçakçılıkla iştigal eden 
şehir, kasaba ve köyler halkını münferiden veya 
toptan beyanname vermeye tâbi tutabilir.» 

Durum gayet sarih. Mmtakadaki makamlar 
teklif yapacaktır. Bu makamların teklifi üze
rine münferiden mi, toptan mı, olması lâzımgel-
diği tetkik edildikten sonra, komisyonun vara-
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cağı karara göre, münferit veya toptan oîmâsi 
karara bağlanacaktır. 

Gümrük ve Tekel Komisyonunun getirdiği 
hükümleri, İçişleri Komisyonu teklifi bilhassa 
tahfif edecek durumdadır. Kaçakçılığın men'ini 
teminle mükellef makamların teklifi üzerine, be
yannameye tâbi tutulmaktadır. 

Tatbikat şunu .gösterebilir : Gümrük ve Tekel 
Komisyonu metni her mahalde bir ka/çakçl, her 
köyde bir kaçakçı var diyerek bütün şehri ve vi
lâyeti toptan beyannameye tâbi tutmuş olamaz 
mı? Halbuki biz bütün bunları önlemek için mün
ferit takdiri de komisyona verdik. 

[Binaenaleyh, tekrar ediyorum, İçişleri Komis
yonu ve aceleye getirilmiş bir metin koymuştur, 
ne de teklif sahibiplerinin getirdiğinden daha 
ağır hüküm sevk etmiştir. 

ıSonra komisyonun zikrinde de menfaat var
dır. Çünkü, tatbikatta aynı şekilde düşünülmez. 
Zaman zaman hükümetlerin keskin hükümleriyle 
karşı karşıya kaldık. Yine böyle hallerle karşıla
şabiliriz. Gümrük ve Tekel Komisyonu Sözcüsü 
dediler ki, gümrük müdürü dâhil edilmemiştir. 
©ilerek dâhil etmedik, çünkü kaçakçılık müca
delesinde gümrük müdürünün hiçbir yetkisi yok
tur. O sadece kapılarda, giriş ve çıkışları kontrol 
eder. Fakat hudut boyundaki bütün münasebet
lerde, beyanname almak, kontrol etmek tamamen 
seyyar jandarma teşkilâtına ve vilâyet jandarma 
ve emniyet teşkilâtlarına aittir. Binaenaleyh, biz 
deminden beri arzına çalıştığımız üzere, vatan
daş menfaati ile, fert menfaatini bir arada dü
şündük, ama bir arkadaşımızın dediği gibi bu 
mükellefiyet tamamen kaldırılabilir mi? Bunu 
Yüksek Meclis takdir eder. ıBen idareci olarak, 
beyannamenin faydalı tarafını görüyorum. Ama, 
daha evvel belirtildiği gibi, 'çok ağır suiistimalle
rini de ıgördüm. Beyanname ile Cenup bölgesi 
içindeki emtianın, hayvan mevcudunun miktarı
nın bilinmesi, kontrol edilmesi, Hükümetçe müm
kün olmaktadır ve bu, kaçakçılıkta büyük fayda
lar sağlamaktadır. Meselâ, aşiret hayvanlariyle, 
sırf kaçağa giden, bilhassa mor koyun tâbir edi
len ve yukardan 'getirilen hayvanlar birbirinden 
farklıdırlar. Aşiret hayvanları o bölge hayvanla
rıdır; umumiyetle damızlıktır, < ekserisi dişidir. 
Halbuki, kaçağa giden hayvanlar mor koyunlar
dır, erkektirler. 

işte, beyannamelerin bu- faydaları vardır. 
Ama gönül ister ki, tatbikat çok iyi yürüsün. 

136 — 



M. Meclisi B : ( 
Onun için bugünkü talimatnameyi kifayetli bul
madık; yeniden İçişleri ve Gümrük Bakanlıkları 
Meclisin yüksek hassasiyetini dikkate alarak, 
Anayasanın hükümlerini dikkate alarak beyan
name mükellefiyeti koyma salâhiyetini o tarzda 
hükümlerle bağlasınlar ki, ne komisyon, ne de 
ilgili makamlar keyfî hareketlerle 'vatandaşları 
zarara sokmasınlar. Mâruzâtım bundan ibaret
tir. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Aytaş. 
MEHMET ALÎ AYTAŞ (îzmir) — Muhte

rem arkadaşlarım, Talât Oğuz arkadaşımızın fi
kirlerine tamamen iştirak ediyorum. Kaçakçılık
la, yasaklarla değil, iktisadi tedbirlerle mücadele 
edilir. Vatandaşlar beyannameye mecbur bırakı
lıyor. Bunlardan sarfınazar edilmelidir. Hükü
met mesaisinin çoğunu ihracatı kolaylaştıran tem
hirlere teksif etmelidir. Bu kanun Urfa, Mardin, 
Gaziantep gibi büyük şehirlerimizi toptan itham 
altında tutahilecek mahiyettedir. Bu kadar anti
demokratik bir kanunu Yüksek Meclisiniz kabul 
edemez. Binaenaleyh, bu kanunun toptan reddi 
lâzımdır. Hürmetlerimle.. (Alkışlar). 

BAŞKAN — ıSaym Halil Özmen. 
HALÎL ÖZMEN (Kırşehir) — Sayın Bal

kan, muhterem arkadaşlar; 
Bizler, yıllardan beri kanun ve nizamnamele

rimizde bulunan antidemokratik ruh mânaları 
ayırmaya gayret ediyoruz. (Bravo sesleri) Bunun 
için yeni bir Anayasa yapmış bulunuyoruz. 

Arkadaşlarımızın teklif ettikleri bu beyanna
me usulü Yeni Anayasamızın ruh ve metnine ay
kırı görülmektedir. 

Ceza hukukumuzda cezaların şahsiliği pren
sibi en önemli prensiplerden birisidir. Bir suç iş
lediği zaman o şahıs takibedilir. Ve hakkında ha
zırlık soruşturması yapılır. Ve mahkemeye verilir. 
Muhakemesi sonunda suçu sabit olduğu takdirde 
o şahsa kanunun tâyin ettiği cezalar verilir. Bu 
cezaları verirken hâkim o şahsın leh ve aleyhin
deki durumları da göz önünde alır. 

Muhterem arkadaşlar, bu kanun teklifiyle bir 
bölgenin bütün şehir, kasaba ve köyler halkı itti-
ham edilmekte bütün vatandaşlardan her suçun 
ihbarında beyanname istenmektedir. Bu husus ise 
o bölgenin bütün sakinlerini rahatsız eder. 

Muhterem arkadaşlarım, 1918 sayılı Kaçakçı
lığın men'i Kanununun tatbiki hakkında bir mi
sal verdiğim zaman, bu kanunun memleketimiz-
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de ne şartlar altında tatbik edildiğini, bu şahıs 
lara hangi cezaların verildiğini sizler de görmüş 
olacaksınız. 

Bir gün, bir vatandaşımız, kahvesinde kullan
mak üzere bir oyun kâğıdı alıyor. Bu oyun kâğı
dını vatandaş bir arkadaşına vermek istediği za
man yapılan bir ihbar sonunda kendisi mahke
meye sevk ediliyor, yapılan muhakeme sonunda 
beş ay hapis cezası ve aynı zamanda 36 bin lira 
da para cezası ile mahkûm oluyor. 

Şu halde arkadaşlar, biz bu kanunun tatbikini 
yaparken de, yine aynı şartlar altında Cumhuri
yet savcılarının, hâkimlerin takdir haklarını kul
lanmalarına ve bu kanunun tatbikine titizlikle 
dikkat etmeliyiz. 

Çünkü, yeni Anayasamızın ruhuna göre de 
adalet müstakildir. Müstakil mahkemelerde bu 
dâvaların görülmesi lâzımdır. 

ıŞu halde, pek muhterem arkadaşlarımızın tek
lif ettikleri bu kanunda, bölge valisinin başkan
lığında jandarma kumandanı, belediye, ticaret 
ve sanayi odaları başkanlarından müteşekkil ko
misyon, kaçakçılığı takiple mükellef makamların 
teklifi üzerine emniyet bölgesinde bulunan ve ka
çakçılıkla iştigal eden şehir, kasaba ve köylerin 
halkını münferiden ve toptan beyanname verme
ye tâbi tutabilir.» kaydını koymaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, bu kanun maddesinin 
kabul edilmemesi ve böyle bir beyannamenin ve
rilmemesini Yüksek Heyetinizden istirham ediyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Zeytinoğlu. 
AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Muh

terem arkadaşlarım, bugün şu hakikattir ki ne 
daha ağır cezaları taşıyan Uyuşturucu madde
ler Kanunu ne de diğer kanunlar bugün kaçak
çılığı önliyemediğine göre bu da önliyemez. 
Kaçakçılık kanunlarla değil, o kaçakçılığı mey
dana getiren sebeplerin izalesi ile giderilir. Hü
kümet kaçakçılığı önliyecek iktidarda değil mi
dir? Değilse istifa etmesi lâzımdır. Beyanname
ler, ve komisyonlar hepimizce malûm. Bunlar 
vatandaşlara ıstırap vermekten başka işe yara
madığı gibi, ayrıca bugünkünün aksine olarak 
o havalide hattâ bütün memlekette sıkıntılar 
yaratmaktan başka işe yaramıyor. Artık vatan
daşa ıstırap verecek en ufak hareketten dahi 
kaçınalım. Vatandaşın ıstırap çekecek hali yok
tur. Kaçakçılar ferden cezasını çekmelidir. Dev-
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let ferden onu menetmelidir. Binaenaleyh, be
yanname usulünün tamamen kaldırılması lâ
zımdır. 

İşte servet beyannamesi; işte, Maliye Baka
nının dediği gibi, Gelir Vergisi takdir komis
yonlarının hali! 

Binaenaleyh, komisyonlardan tam olarak 
bir iş çıkacağına kaani değilim. Kaldı ki, Güm
rük ve Tekel Komisyonu ile İçişleri Komisyonu 
dahi bugün bu meselede anlaşmış değildir; fikir 
birliği dahi edemiyorlar. 

Muhterem arkadaşlarım, beyanname usulü 
tamamen kaldırılmalıdır; kaçakçılığın ferden 
takibi ve ferden cezalandırılmasının kabulünü 
rica ediyorum. (Bravo, sesleri) 

NECMETTİN AKAN (Kars) 
adına söz istiyorum. 

Komisyon 

BAŞKAN —, Efendim, komisyon çok söz alı
yor, arkadaşlara söz kalmıyor. Bir Gümrük ve 
Tekel Komisyonu söz alıyor, bir İçişleri Komis
yonu söz alıyor. Mamafih, buyurun. 

GÜMRÜK VE TEKEL KOMİSYONU ADI
NA NECMETTİN AKAN (Devamla) — Muh
terem arkadaşlar, vaziyet yanlış anlaşılmış bu
lunuyor. Şunu arz edeyim ki, bu tadil teklifi 
kabul edilmez, reddedilirse halen topyekûn bü
tün emniyet bölgesinde yaşıyan vatandaşlar be-
yaname vermeye devam etmek zorunda kala
caklardır. Yüksek Heyetiniz bu kanun teklifi 
dolayısiyle Hükümete yetki veren 6829 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesinin tadili ve ilgası için 
karar alırsa o zaman bu beyanname mükellefi
yeti kalkar. Bu beyanameler, emniyet bölgesin
de yaşıyan vatandaşlar tarafından halen veril
mektedir. Bu durumu takdir eden İçişleri Ba
kanlığı beyanameler hakkında komisyona ver
diği izahatta beyanname alma formalitesini ko
laylaştırmış bulunmaktadır. Bu sebeple bu ka
nun teklifinin reddinden ziyade, Yüksek Meclis 
tasvibederse komisyona iade edilmesi kanaatim
ce daha iyi olur. 6829 sayılı Kanunun ikinci 
maddesi ile, Hükümete tanınan yetki kaldırıl
sın. Hükümete verilen yetki Anayasaya muha
liftir, insan haklarına muhaliftir. Gümrük ve 
Tekel Komisyonunuz olarak biz, 6829 sayılı 
Kanunun ikinci maddesinin ilga edilmesini, tek
lifin de komisyona iadesini teklif ederiz. Hür
metlerimle 
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BAŞKAN — Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI AHMET TOPALÖĞ* 

LU (Adana) — Çok; muhterem arkadaşlarım, 
Kaçakçılığın men'i hakkındaki 6829 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesine göre, kaçakçılık bölge
sindeki hayvanlar hakkında beyanname alm» 
ması hususundaki kararın kaldırılmasını sağlı-
yacak veya bunun bütün hudut bölgesinde tat
biki şümulünü kaldıracak bir kanun teklifini 
bu bölge mebusu arkadaşlarımız teklif etmiş
lerdir. Bu kanun teklifi, Gümrük ve Tekel ve 
İçişleri komisyonlarından geçerek huzurunuza 
gelmiş bulunuyor. 

Hükümetiniz, bu kanunun komisyonlarda 
müzakeresi sırasında sadece kanun teklifini ya
pan arkadaşlarımızın arzularına uyarak, yani, 
bütün bölgeye şâmil bir şekilde beyanname tat
bikinin mahdut ve muayyen hallerde tatbiki 
teklifine iştirak etmiştir. Hükümetimiz beyan
name tatbikatından mutazarrır olan vatandaş
ların bu ıstırap ve şikâyetlerini önlemek için 
evvelce yeni doğumlarda üç gün içinde beyan
name vermek lâzımgelirken, bunu 1 Şubattan 
itibaren üç. aya çıkardık. Bu beyannamelerin 
evvelce mülkiye âmirlerine verilmesi gerekir
ken köy muhtarlarına verilmesi gibi kolaylıklar 
bu bölgedeki vatandaşlara gösterilmiştir. Hü
kümet, bu bölgedeki vatandaşların ıstırabım 
takdir etmiş bulunmaktadır. 6829 sayılı Kanu
nun 2 nci maddesine göre, aynı bölgedeki be
yannamelerden kaçakçılığın men'i hakkında 
fayda temin edilmiştir, bu bir realitedir. Bu 
bölgede beyanname tatbiki suretiyle 60 bin kü
sur hayvan yakalanmış ve 4 milyon liralık mal 
müsadere edilmiş bulunuyor. 

Biz, kaçakçılığın men'i için sadece sert ka
nun tedbirleri ile bu işin halledileceğine kaani 
değiliz. Elbette, kaçakçılığı men ve takip için 
iktisadi tedbirlerin hattâ başta gelmesi lâzım
dır. 

Ayrıca, mebus arkadaşlar bu kanunun Ana
yasaya aykırılığını iddia etmektedirler. Yeni 
Anayasamız, Anayasaya aykırı kanunların 2 
yılda Hükümetçe ayıklanacağını emretmekte
dir. Hükümetimiz, elbette, bu kanun Anayasaya 
aykırı ise, bunun aykırılığını tetkik edip neti
ceyi huzurunuza getirecektir. 

Bu tasarı Hükümet tarafından bu kanunun 
muayyen bölgede tatbikini temin için huzuru 
imza getirilmiştir. Hükümetiniz, bu kanunun 
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gelmesinde en ufak bir muhalif tavır almamış- I 
tır. Binaenaleyh, Hükümetin buradaki tutumu, 
bu bölgedeki vatandaşların ıstırabını dindirmek 
için, mebus arkadaşların çalışmasına muvazi j 
olmuştur. Kaldı ki, bu kanunun tamamen kal
dırılması ieabettiği takdirde, Hükümetiniz bu: 
kanunu tetkik edip huzurunuza getirecektir. 
Yalnız, şunu arz edeyim ki, beyanname usulü
nün hiç faydalı olmadığı şeklindeki iddia varit 
değildir. ; 

Biz, Hükümet olarak, komisyondaki müza
kerelere sadece iştirak ve İçişleri Komisyonu
nun aldığı son karara da iltihak ettik. Kanu
nun ret ve encümene iadesi keyfiyetinin tak
diri, Yüksek Meclisindir. Hükümete verilmesi1 

takdirinde ise bu kanunun Anayasaya uygun
luğu tetkik edilerek gene yüksek huzurlarınıza 
getirilecektir. Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Demiray. 
TAHSİN DEMİRAY (İstanbul) — Muhte

rem arkadaşlarım; bendeniz mevzua sadece 
gümrükçülük ve kaçakçılık bakımından temas: 
edecek değilim. Ben mevzua biraz daha geniş 
bir zaviyeden, fakat kısa olarak, dokunmak isti
yorum. 

Cenup hududumuz hakikatte bir kaçakçılık 
hududu değil, kanayan bir huduttur. Bu hudut I1 

kırk yıldan beri kanamaktadır. Esasen bu gibi 
coğrafi, jeolojik ve tabiî hudutların icabına ura-
mıyan hudutların hepsi kanamaktadır. Fransa 
ve Almanya arasında Alses - Loren bölgesi uzun 
yıllar kanamıştır. Karşısında bulunduğumuz 
lalettayin bir kaçakçılık meselesi değildir. Yeni 
kurulmasına çalıştığımız, fakat coğrafi ve jeo -
politik vaziyet taşımıyan, bir hudut kanıyor. 

Ben gayet iyi hatırlıyorum, Reji İdaresi 
kaldırıldığı zaman, Reji îdaresi ilga edildiği 
zaman, o gün Mecliste bulunuyordum. İzharı 
şadman edildi, bir bayram yapıldı, istatistikler 
verildi ve denildi ki, Rejinin devam ettiği 
müddet zarfında 40 bin memleket evlâdı kolcu 
olarak, kaçakçı olarak vuruldu, Öldü. Binaen
aleyh, büyük bir bayram yaptık, fakat arka
sından Cenup hudutlarımızdaki hâdiseler çok 
fena neticeler verdi. Bu aşağı - yukarı 40 sene- i 
lik bir hikâye.. Şimdi 40 seneden beri kaçakçı- ; 
larla mücadele edilmektedir. Demin söyledi
ğim gibi, Reji İdaresi kaldırıldığı zaman bay-; 
ram yapmıştık ve Cenup hududumuzda kanıyan i I 
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yara donmuş bir vaziyette idi. Bugün ayni 
yara deşilmiştir. IBu vaziyet karşısında Hükü
mete düşen vazife büyük olacaktır. Mesele sade
ce, Dahiliye Bakanlığının işi değildir. Bu, bü
yük bir memleket meselesidir. Bu, memleke
timizin Cenup hudutları meselesidir. Meseleyi 
inceden inceye derinliğine tetkik etmek lâ
zımdır. Bendenizin kanaati bu yoldadır. Misal 
olarak da Alsas - Loren'i göstereceğim. Yoksa 
Cenup hududundaki halkın sıkıştırılmasöyle 
bu meseleyi halledenleyiz. Nitekim kaçakçılık 
devam etmektedir. Bir taraftan kaçakçılar 
mütemadiyen hayvanlarını geçirmektedirler. 
Hudutta asıl vazife yapan kimdir? Evet, Hü
kümet ' aslında hep bu kavgaların müsebbibi
dir. O halde bu, HükümeÜin kendisine güven
sizliğini gösteriyor. Bir bölge halkına bunu 
yüklemek doğru değildir. Binaenaleyh, evvelâ 
ve her şeyden evvel bu Meclisi bu mesele ve
silesiyle bu kabil kanunlarla buna karıştırma
mak lâzımdır. Biz bu vesile ile beyannameyi 
de ilga edeceğiz. Ondan sonra ne olacak? Ne 
olacaksa Hükümet düşünsün ve tedbirlerini al
sın, getirsin. Burada beraber konuşalım. 

(Bravo sesleri, alkışlar.) 
BAŞKAN — Sayın Göğüs. 
ALİ İHSAN GÖĞÜS (Gaziantep) — Muh

terem arkadaşlarım; Güney ve Güney - Doğu 
halkının yıllardan beri çektiği ıstırapların 
bugün bu yüce çatı altında dile getirilmesi 
bizi memnun etmiştir. İki buçuk milyon in
san, yıllardan beri Anayasa dışı bir idareye 
tâbi tutulmuştur. Bunu, bilerek söylüyoruz. 
Bugünkü Anayasamızda deniyor ki : «mahkeme 
kararı olmadan hiç kimse suçlandırılamaz.» 
Halbuki bu tatbikatla bu bölge halkı mahkeme 
kararı olmadan kaçakçı damgası yemektedir. 
Kanunsuz suç olamıyacağma göre, bu beyan
namelerin tamamen kaldırılmasına taraftarız. 
(Bravo sesleri.) 

Bugün Hükümetin tatbik ettiği kararna
menin mesnedi yoktur. Bu beyanname hangi 
kanuna dayanmaktadır? Kaçakçılığın Men'i ve 
Takibine dair Kanunda, emniyet bölgesindeki 
engelleme tedbirleri arasında bu beyanname 
mevzuubahis değildir. Binaenaleyh, bu Kararna
menin mesnedi yoktur. 

Arkadaşlar, Beyanname kaçakçılığı önlemez. 
Seçim bölgelerimizden yeni dönmüş bulunu
yoruz. Orada vatandaşlarla ve idare amirleriyle 
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temas ettik. Sayın İçişleri Bakanına hemen 
ifade edeyim ki, kendi emrinde çalışan idare 
âmirleri dahi bu beyannamelerle kaçakçılığın 
önlenmesinde bir fayda sağlanamıyacağını ifa
de etmektedirler. 

Muhterem arkadaşlarım, kaçakçılar bellidir. 
Bugün kaçakçılar şirket halinde çalışmaktadır
lar. Bu şirketler oradaki yetkililer tarafından 
bilinir. Ve bilir misiniz arkadaşlar, işkenceye 
tâbi tutulanlar kaçakçılıkla ilgili olmıyanlardır. 
Bir çoban koyun sürüsünü otlatırken bir köşeye 
üç saat uyudu mu, elinde topoğrafik harita bu
lunmadığı için, sürüsünün emniyet bölgesine gir
diğini bilmez ve sürü jandarma tarafından mü
sadere edilir. Her köylü vatandaşın elinde to
poğrafik harita bulunmasına imkân yoktur. 

Arkadaşlar, biraz önce konuşan içişleri Ko
misyonu Sözcüsü arkadaşımız, sürülerin dışar
dan getirildiğini ve emniyet bölgesinden sevk 
edildiğini ifade etti. O halde beyanname külfe
tini ticaretle iştigal eden kimselere tahmil ede
lim. İstanbul'a gelen bir vapur, kaçak eşya ge
tiriyor diye bütün İstanbul halkına beyanname
ye tâbi tutmak mı lâzımgelecek'tir. 

Sayın İçişleri Bakanının verdikleri rakamla
ra göre dört sene içinde 4 milyon liralık mal ya
kalanmış... Rica ederim arkadaşlar; bir sene için
de dört vapurun İstanbul'a getirdiği kaçak eş
yanın değeri, dört sene içinde Güney - Doğu, ya
hut Güneyde yakalanan eşyanın değerine mua
dildir. Demek ki, beyanname faydalı olmamış, 
bilâkis rüşvetin primini artırmıştır, bir zulüm 
vasıtası olmuştur. Bunu iddia ediyoruz. Bir rüş
vet konusu halini almıştır. Bugün ekonomik sı
kıntılar arttıkça rüşvet de artmaktadır. Hepini-
seçim bölgelerinden yeni geldiniz. Görmüşünüz-
dür, her yerde rüşvet almış yürümüştür. (Sağ
dan ; «doğru söylüyorsun» sesleri) 

Rüşvetin artmasının sebebi nedir, arkadaş
lar? Biraz da kanuni mevzuattır. 

Arkadaşlar, buradan başka bir konuya atlı-
yacağım. Bir Men'i Israfat Kanunu vardır. Bir 
şahıs İstanbul'da Şadırvan'da 60 bin liraya dü
ğün yapar, diğer bir şahıs bir düğün elbisesini 
4 - 5 bin liraya Jaquer Fatlı 'tan diktirir, diğer 
fakir bir insan düğünlük elbisesini eskiciden ki
ra ile alır. Bunlar hakkında Men'i Israfat Kanu
nunun hükümleri tatbik edilmez, fakat bir köy
de bir vatandaş 10 gün düğün yaptı, 4 davul çal
dırdı mı, sanki sosyal adaletsizlik yalnız bura-
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da mevzuubahis imiş gibi Men'i Israfat Kanunu
nun hükümleri keyfi olarak tatbik edilir. Bu, 
hakikaten üzerinde durulacak bir noktadır. Ka
nuni mevzuatın nasıl baskı vasıtası olduğuna bir 
delil olarak bu misali arz ettim. Hudut beyan
nameleri de tıpkı Men'i İsraf at Kanunu gibi bir 
baskı vasıtası olmaktadır. Hudut beyannamele
rinin mutlaka kaldırılması lâzımdır. 700 kilo
metre uzunluğunda, 25 kilometre derinliğinde 
bir bölge halkı yıllardan beri işkenceye mâruz 
tutuluyor. Onların sesi ancak bugün sizlere du
yuruluyor. Eğer bu dâvayı bugün burada halle-
debilirsek, gene muvaffak olmuş sayılırız, gene 
iyi bir iş yapmış oluruz. Bu bölge halkının ıstı
raplarının dinmesine sizlerin oylarınızla imkân 
verileceğini ümidediyor ve bu mazlum halkın 
bundan sonra artık böyle Anayasa dışı bir tat
bikatla rahatsız edilmemesini rica ediyorum. 
Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN —Komisyon. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İLHA

MI ERTEM (Edirne) — Muhterem arkadaş
larım; müzakerenin ışığı ve arkadaşlarımızın 
kıymetli görüşleri tahtında maddeyi tekrar göz
den geçirmek üzere komisyona iadesini arz edi-

' yorum. (Bravo sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN — Komisyon maddeyi geri isti

yor. Buna ait bir önerge de var. Okuyoruz. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1918 sayılı Kaçakçılık Kanununu tadil eden 

6829 sayılı Kanunun 2 nci maddesine eklenen bi
rinci maddeye ek kanun teklifinin gerekçesi 
4/8335 sayılı Kararın tatbikatına mütaallik 5 
sayılı tebliğin 6/7 ve 3 ncü maddelerine ve 
4/8335 sayılı Kararnameye aykırı hükümleri 
muhtevi bulunduğundan gerekçenin yukarda 
izah edilen hükümlere uygun bir surette tedvini 
için aidolduğu komisyona iadesini arz ve teklif 
eylerim. 

Mardin Milletvekili 
Talât Oğuz 

BAŞKAN — Birinci madde üzerindeki ko
nuşmalardan sonra Komisyonun geri isteme tek* 
lifini oylarınıza sunacağım. (Oya lüzum yok, 
sesleri) Kabul edenler... Etmiyenler... Birinci 
madde, yapılan müzakereler tekrar nazara alın
mak üzere, komisyona geri verilmiştir. 

Şimdi yapılan seçimlerin neticelerini arz edi
yorum. 
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M. Meclisi 
Yüksek Başkanlığa 

Doğu - Karadeniz bölgesinde himayeli ucuz 
buğday satışlarının yeniden yapılmasına dair 
mahallen incelemeler yapmak üzere teşkili ka
rarlaştırılan Komisyon üyeleri için yapılan se
çime (179) üye katılmış ve neticede aşağıda 
adları yazılı olanlar hizalarında gösterilen oy
ları almışlardır. 

Arz olunur. 
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Üye 
Erzincan 

Naci Yıldırım 

Üye 
Trabzon 

Zeki Yağmurdereli 

Üye 
Ay dm 

(Mustafa Şükrü Koç 

Ata Bodur 
A. Rıza Uzuner 
Cevat Yalçın 
Cemil Karahan 
Boş 
Ret 

145 
137 
137 
135 
27 
6 

BAŞKAN — Aranılan hisap hâsıl olmadı
ğından gelecek birleşimde tekrar oyunuza su
nulacaktır. 

Yüksek Başkanlığa 
Orta - Anadolu'da hüküm süren kuraklık: se

bebiyle halkın beslenme zorluğunu mahallinde 
tetkik etmek üzere teşkili kararlaştırılan Ko
misyon üyeleri için yapılan seçime (176) üye 
katılmış ve neticede aşağıda adlan yazılı olan
lar hizalarında gösterilen oyları almışlardır. 
' Arz olunur. 

Üye Üye 
İstanbul Afyon Karahisar 

Ferruh Bozbeyli Âsim Yılmaz 
Üye 
Kars 

Lâtif Aküzüm 

Ruhi Soyer 
Sebati Hastaoğlu 
Haydar Özalp 
Öğuzdemir Tüzün 
Çekinser 
Sayılmıyan 
Muteber sayılan 

122 
134 
127 
135 
18 
70 

148 

•> Yekûn 176 

BAŞKAN — Nısaıbolmadığı için gelecek bir
leşim tekrar oyunuza sunulacaktır 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLAR 

1. — Ağrı Milletvekili Nevzat Güngör'ün, 
Ağrı - Kağızman Devlet yolunun yapılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/206) 

BAŞKAN — Nevzat Güngür buradalar mı? 
Yok... İkinci defa bulunmadıkları için soruları 
düşmüştür. 

2. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Karma Hükümetin teşkili tarihinden itibaren 
bugüne kadar yeniden memur adedine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/207) 

BAŞKAN — Soru sahibi Turhan Kut bura
dalar mı efendim? Olmadığına göre, bir defa
ya mahsus olmak üzere sorusu gelecek birleşi
me bırakılmıştır. 

8. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 1962 
bütçe yılı tatbikatında ve sonraki plânlı 5 yıl

lık çalışmada Niğde ilinin ihtiyaçlarına ne ha
cımda yer ayrılacağına dair Başbakandan soru
suna Başbakan Yardımcısı Akif Eyidoğanhn 
sözlü cevabı (6/211) 

BAŞKAN — Sayın Asım Eren ve Barbakan 
veya adına cevap verecek Sayın Başbakan Yar
dımcısı buradalar. Soruyu okutuyorum, efen
dim. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılmasına delâlet bu-
vurulmasını saygılarımla rica ederim. 

6 Şubat 1962 
Asım Eren 

Niğde Milletvekili 
Soru : 
Niğde ilinin, başta zirai sulama ve içme suyu 

ile yollar, işsizlik ve yerleri değişmesi gereken 
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köyler gibi derin ve alırlık ihtiyaçları, bugüne 
kadar türlü yollardan ve Büyük Mecliste de Hü
kümete arz olunmuştur. 

Ancak, plânlı kalkınma parolası içinde' çalış
maya başlıyan Hükümetimiz 1962 Bütçe tatbika
tında ve sonraki plânlı beş yıllık çalışmada, Tür
kiye'nin türlü illerinin ihtiyaçları arasında Niğ
de ilinin bu asırlık ihtiyaçlarına ve dertlerine ne 
şekilde ve ne hacımda bir yer ayıracaktır? Bunu 
Devlet Plânlama Dairesi mi, re'sen Hükümetin 
kendisi mi, yoksa Büyük Millet Meclisi üyeleri
nin göstereceği lüzum üzerine Hükümet mi uy-
gulıyacaktır, bilmiyoruz. Binaenaleyh seçmen
lerimizin, seçim sırasında dinlediğimiz ve yerle
rinde gördüğümüz türlü ihtiyaçlarının giderilme
si hususunda Devlet plânlarındaki Niğde payı
nın şimdiden belirtilmesi mümkün ise açıklan
masını, mümkün değilse bunun ne suretle ve ne 
zaman seçmenlerimize bildirebileceğimize dair 
sarih beyanda bulunulmasını istirham ederim. 

BAŞKAN — Başbakan namına Sayın Akif 
Eyidoğan. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI AKİF EYlDOĞAN (C. S. Zonguldak 
Üyesi) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşla
rım; 1962 yılı bütçe tatbikatında ve sonraki plân
lı 5 yıllık çalışmada Niğde ilinin ihtiyaçlarına 
ne hacımda yer ayrıldığına dair Niğde Millet
vekili Sayın Asım Eren. arkadaşımızın Başbakan
lığa müteveccih sözlü sorusunu sırasiyle cevap
landırıyorum. 

Bayındırlık Su İşleri : 
1962 yılı içinde Devlet Su İşlerince Niğde 

ilinde ele alınması tasarlanan hususlar şunlardır: 
Büyük su işlerinden 14 milyon 216 bin lira ke-
şifli Aksaray sağ sahil sulaması devam etmekte
dir. 5 milyon 150 bin liralık iş 1962 yılında 
devam edecektir. Aksaray sol sahil sulaması 3 
milyon 997 bin lira keşifli işin 2 milyon 829 bin 
liralık kısmına 1962 yılında dievam edilecektir. 
Aksaray regülâtörünün son kalan 42 bin liralık 
kısmı 1962 de tamamlanacaktır. 

Yeraltı suları altı yerde, 120 bin liralık keşif
li yeraltı suları 1962 de üzerinde çalışılacak mev-
zularımızdandır. 

İçme suları : Niğde - Aksaray - Yeşilova gru-
punda 6 milyon 136 bin lira keşifli içme suları 
işlerinden iki milyon 500 bin liralık kısmına 1962 
de devam edilecektir. 
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Niğde - Aksaray - Baymış grupunda 3 milyon 

173 bin liralık kısım yeni işlerden olup 300 bin 
liralık kısmı 1962 de tatbik edilecektir. 

Niğde - Bor - Çukurkuyu grupu köylerinden 
1 milyon 300 bin lira keşifli işin 4 yüz bin lira
lık yeni çalışmaları 1962 yılında uygulanacak
tır. Merkez - Yaprakhisar 10 bin liralık yeni iş, 
Aksaray - Eşmekaya 127 bin liralık işi 196*2 yı
lında uygulanacaktır. 

Niğde ili Zirai ceza evi, Hükümet Konağı in
şaatına ilâveten, 1962 yılında 18 aded ilkokulun 
yapımı programa alınmıştır. 

(Aksaray - Yuva, Bor - Tepeköy, Niğde - Him
metti, Aksaray'ın Kızilkaya, Tokarız, Ekeoik 
Gödeler, Pörnekler, Göğsügüzel, Yağan, Çağıl, 
Ortaköy - Salarıgödeler, Niğde - Çınarlı, Ağşa-
şar, Ulukışla - Gedelli, Kılavuz, Aksaray - Ilısu, 
Akın) köy okullariyle, merkezde beş dershaneli 
okul programa alınmıştır. 

Niğde'nin yetiştirme yurtları için 638 bin lira, 
İlkokulları yapımı için 650 bin liralık tahsisat 
1962 bütçesinden tefrik edilmiştir. 

Yine 1962 yılında yapı işleri için ayrılmış 
olan tahsisattan inşaları Bayındırlık Bakanlığına 
bildirilen Niğde'nin Bor, Bor'un Kemerhisar na
hiyesi Niğde'nin Ortaköy kazaları okulları için 
20 000+10 000+10 000 = 40 000 lira ayrıl
mıştır. 

Eski eserlerin onarımı için ayrılan tahsisat 
olarak; Niğde Akmedrese onarımı için 40 bin 
liralık, Niğde - Kemerhisar (Tyana) su kemer
leri onarımı için 50 bin liralık, Niğde Kalesinin 
onarımı için 50 bin liralık tahsisat havaleleri 
gönderilmiştir. Aksaray'ın Çocuk Kütüphanesi 
için 5 490 liralık tahsisat verilmektedir. 

Yollar : 
Niğde ili dâhilinde, 1962 yılında Devlet yolu 

olarak yeniden yapılacak ve noksanları ikmal 
edilecek yol uzunluğu 83 kilometredir» Ayrıca 
180 kilometre uzunluğunda muhtelif yolların 
bitümlü kaplaması yapılacak, 104 kilometrelik 
yol şebekesinin onarımı ele alınacak ve ceman 
423 kilometrelik Devlet yolu üzerinde de bakım 
yapılacaktır. 

Karayollarınca bakım altına alınmış bulunan 
İl yollarının uzunluğu 80 kilometreyi bulmakta
dır. 

Bu çalışmalara ilâveten Bayındırlık Bakanlı
ğının nakdi yardımı ile Niğde ilince 35 kilomet-
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relik yol üzerinde onarım yapılacak, 94 kilomet
relik muhtelif yollar da bakım altına alınacaktır. 

Yine Niğde ilince 31 kilometrelik köy yolunun 
yapımı ve bakımı ele alınacaktır. 

(TARIM İŞLERİ) 
Ziraat .makina, alet ve vasıtaları : 
Niğde iline 1962 yılında ziraat makina, alet 

ve vasıtaları tamir masrafı olarak 12 500 - 15 000 
lira, selektör ve ziraat maıkinalarmm tamiri 
için 3 000 - 4 000 lira, tamirhane için lüzumlu 
avadanlıklar satmalmması mâksadiyle de 7 000 -
8 000 lira gönderilecek ve mütaakıp yıllarda da 
imkânlar nispetinde yardımlar yapılacaktır. 

Tarla ziraati - çayır - mera çalışmaları : 
1962 yılında Niğde ilinde yapılacak çayır -

mera ve yem nebatları çalışmaları için, 600 kg. 
yonca, 900 kg. korunga, 10 000 kg. fiğ, 100 kg. 
Sudan otu, 100 kg. hayvan pancarı tdhumu tah
sis edilmiş olup bu tohumlarla 1'67 dekarlık 
yoncalık, 90 dekarlık 'korungalık 1 000 dekar
lık fiğ, 25 dekarlık Sudan ıotu, 25 dekarlık hay
van pancarı demonstrasyonu ve ayrıca muhte
lif köylerde 20 aded sıvat tesisi ile 3 köyde de 
6 inek üzerinde rasyonel beslemeyi öğretmek 
amaciyle hayvan 'besleme demonstrasyonu yapı
lacaktır. 

Niğde ilinde cüzi miktarda yağ bitkileri de-
monstrasyonları da yapılmaktadır. Bu maksatla 
1962 yılı için 1'50 kilo ayçiçeği tohumu gön
derilmiştir. 

Meyvacılık ve bağcılık : 
Niğde ilinin muhtelif ilçelerinde yabani fıs

tıkların aşılanmasına, bağ tesisi için asma çu
bukları dikilmesine çalışılmakta ve elma yetiş
tirilmesine önem verilmektedir. 

Ağaçtan mahrum bulunan bölgelerde, yakıt 
olarak kullanılan hayvan gübresinin tarla ve 
bahçelerde kullanılmasını teminen, örnek köy 
korulukları vetistirilmekte plan illerimiz arası
na Niğde ili de dâhil edilmiştir. Bu cümleden 
olarak 50 dekar koruluk ve 44 dekar bağın ye
tiştirilmesi 1962 yılı programına alınmıştır. Di
ğer iller mey anın da Nlğdeye de lüzumlu enfor
masyon malzemesi ve muhtelif zirai filimler, 
brtoşür ve dergiler ile bu faaliyetler için imkân 
nisbetinde tahsisat gönderilecektir. 

Tavukçuluk, arıcılık : 
Niğde'de Tarım Bakanlığına bağlı (Fidan

lık ve Küçük Evcil Hayvanlar İstasyonu) bu
lunmaktadır. Bu müessese önümüzdeki yıllarda 
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da çiftçilerin, tavuk yetiştiricilerin yumurta ve 
civciv ihtiyaçlarını karşılamak üzere faaliyeti
ne devam edecek ve bir hafta süreli arıcılık 
kursları açılacaktır. 

Onarma işleri : 
Niğde iline, 1962 bütçe yılı içersinde Tek

nik Ziraat Müdürlüğünün yapı onarımı ve kü
çük yapılarına karşılık, 5 000 liralık ödenek 
gönderilmesi programa alınmıştır. Önümüzdeki 
yıllarda da ortalama '5 000 liralık ödenek igön-
derilmesine devam ^olunacaktır. 

Ev ekonomisi : 
Köy kadınlarına, ev ve aile ile ilgili pratik 

bilgiler vermek üzere, Niğde ili merkezi ve Ak
saray ilçesinde faaliyette bulunan ev ekonomisi 
çalışmalarına 19'62 ve mütaakıp yıllarda da de
vam edilecektir. 

4/K çalışmaları : 
10 - 18 yaşları arasındaki çiftçi çocuklarının 

okul dışında gruplar halinde teşkilâtlandırıla
rak zirai konularda ve sosyal bakımlardan ye
tiştirilmelerini hedef tutan 4/K çalışmalarına 
imkânlar nisbetinde daha geniş mikyasta de
vam edilecektir. 

Niğde'nin beş köyünde mevcudolan bu teş
kilât 1962 yılında (8) köyde daha kurulacaktır. 

öğretim ve eğitim r 
Niğde ilinin Aksaray ilçesine 23 'kilometre 

mesafede bulunan Devlet 'Üretme çiftliği bün
yesinde kurulu bulunan TCoçaş Teknik Ziraat 
Okulu çalışmaları 1962 yılı bütçesine konulan 
tahsisatla genişletilecektir. 

1962 yılında (40) aded zirai halk kursu açı
lacaktır, teşvik müsabakası ve teknik toplantı
lar yapılacaktır. 

Askerden yeni dönmüş çiftçilere muhtelif 
zirai konularda bilgi vermek, boş zamanlarını 
kıymetlendirmek amaciyle 1902 yılında Niğde 
(Fidanlık ve Küçük Evcil Hayvanlar İstasyonu) 
Müdürlüğünde açılmış bulunan'yatıl ı kış kur
sunun, 150 çiftçi için, 1962 yılında da açılması 
programa alınmıştır. 

(ÇALIŞMA İŞLERİ) 
İş konusu : 
İlçeleriyle birlikte 320 000 kusur nüfuslu 

Niğde'den senede takriben 4 000 civarında ta
rım işçisi çıkmakta ve bu işçiler daha ziyade 
Adana, Aydın, Kayseri ve İzmir gibi tarım böl
gelerine! gitmektedirler. 
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Bu ilde de diğer illerde olduğu gibi bir mev

sim işsizliği mevcuttur. Bunu önliye'bilmek için 
küçük sanatların geliştirilmesi, bayındırlık işle
rinin 'bölgenin işsizlik mevsimlerine tesadüf et
tirilmesi, çeşitli ziraat usullerinin geliştirilmesi, 
çalışma imkânlarını sağlıyacak tesisler 'kurul
ması gibi tedbirlerin alınması ve ayrıca îş ve 
İşçi ıBülma Kurumunun malî imkânları nispe
tinde Niğde ilinde bir şube veya büro açılması 
düşünülmektedir. 

(SANAYİ İŞLERİ.) 
Çimento Fabrikası : 
Halen yüzde 80 ni bitmiş bulunan 100 000 ton 

kapasiteli Niğde Çimento Fabrikası 1963 yılı son 
larında ikmali plânlanmış bulunan enerji nakil 
hattına muvazi olarak aynı yıl içerisinde faaliye
te geçirilecektir. 

Enerji ihtiyacı : 
Gerek şehrin artmakta olan gelecek elektrik 

ihtiyacı gerekse inşası ikmal edilmek üzere bulu
nan Çimento Fabrikasının çalışmasına lüzumlu 
elektrik enerjisinin temini için Niğde ilinin Hır-
fanlı - Kırşehir - Avanos lMTsv. ve Avanos - Nev
şehir - Niğde 66 kv. lık enerji nakil hatlariylc 
Hirfanh Santraline, dolayısiyle Kuzey - Batı şe
bekesine bağlanması plânlanmış ve Etibankııı 
1962 yılı bütçe tatbikatında nazara alınmış bu
lunmaktadır. 

Maden Rezerveleri : 
Niğde ili dâhilinde M. T. A. Enstitüsü tara

fından evvelce prospeksiyon ve jeolojik etütleri 
yapılmış olan alçı taşı, kireç taşı, tuz, bazalt, lin
yit, barit, asit karbonik, bitümlü şist, mermer, 
antimuvan, kurşun ve demir gibi madenlerle 
başka, 1962 yılı zarfında bölgenin maden var
lıkları bakımından umumi prospeksiyon etüdü 
ve lüzum görülenlerinin detay etütleri yapıla
cak, mütaakıp beş yıllık devrede ise, 1962 yılı 
çalışmalarında alınacak neticelere göre aramalara. 
geçilecektir. 

Küçük sanatlar : 
Küçük sanatların geliştirilmesi yolundaki ça

lışmalar; mahallin gösterdiği ihtiyaç ve taleple
re ve her sene bütçeye konulan tahsisat nisbetine 
göre halıcılık, dokumacılık, trikotajcılık, çorap
çılık, taKta işleri, toprak işleri ve hasır koltuk 
gibi branşlarda kurslar açılması suretiyle yürü
tülmektedir. Bu konuda gelecek yıllar çalışma-
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lan açılacak kurslara gösterilecek rağbet ve büt
çeye konacak tahsisat nisbetinde olacaktır. 

Ulukışla alçı taşı tesisleri : 
Kütahya Azot Sanayiinin tevsiine başlandığı 

takdirde buradaki alçı taşı tesislerinin de geniş
letilmesi düşünülmektedir. 

Diğer taraftan Ulukışla tesislerinden elde edi
len fazla elektriğin Ulukışla kasabasına verilebil
mesi için halen Azot Sanayii Genel Müdürlüğü 
ile İller Bankası arasında çalışmalar yapılmak
tadır. 

(İMAR, İSKÂN İŞLERİ) 
İçme suyu : 
Niğde Merkezi, Bor ve Koyunlu : 
Niğde merkezine günde 800, Bor'a 850 ve 

Koyunlu'ya 200 M3 su getirmekte olan tesislerin 
bugünkü ihtiyaçları karşıiıyacak şekilde tevsi ve 
ıslah projelerinin ihzarı, T962 yılı iş ve. plasman 
programında birinci derecede ele alınacak işler 
meyanına ithal olunmuş ve bu hususta Niğde 
merkezi için 35 000, Bor için 30 000 ve Koyunlu 
için de 20 000 liralık fon tahsisleri nazarı itiba
ra alınmıştır. Her üç tesisin inşaatı beş yıllık 
programda yer alacaktır. 

Aksaray ilçesi : 
Kasabaya günde 1 200 M3 su temin eden te

sisin gelecekteki ihtiyaca göre tevsi ve ıslah pro
jesi hazırlıklarının önümüzdeki yıl ikmaline ça
lışılacaktır. 

Kemerhisar, Bahçeli ve Çamardı : 
Kemerhisar, Bahçeli ve Çamardı belediyeleri 

tarafından yaptırılan içme suyu tesislerinin tev
si ve ıslah projeleri de mezkûr yerler belediyele
rince talep vukuunda hazırlanacaktır. 

Sultanlıanı içme suyu tesisi ikmal edilerek te
sellüme hazır bir duruma gelmiştir. 

Eksil ve kitreli projeleri hazırlanmış olup her 
iki tesisin inşaatı beş yıllık programa alınmıştır. 

Ulukışla ve Yeşilova projelerinin ikmali 1962 
yılı programına alınmıştır. 

Yerlerinin değişmesi gereken köyler : 
Çamardı'nm yelatan köyünün sel âfetine mâ

ruz kalması dolayısiyle 1961 yılında nakdî yar
dım suretiyle yerleri değiştirilmiş olan 22 aile
den geri kalan 85 ailenin de her birine 5 0O0 -
7 500 lira hesabiyle ceman 510 000 liraya vara
cak bir yardım yapılması suretiyle yerlerinin de
ğiştirilmesinin sağlanması 1962 yılı programın
da yer almış bulunmaktadır. 
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Plânlama çalışmaları : 
Beş yıllık plânlama çalışmalarına devam 

•edilmektedir. Çalışmalar, tamamlanıp kabul edil
dikten sonra Yüksek Meclisin tasvibine arz olu
nacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; bugünlerde Hükü
metiniz, Yüksek Meclisin temayüllerinden ve ka
rarlarından mülhem1 olarak, gerek iskân, gerek 
bayındırlık, gerek tarım, gerek millî eğitim ve 
sair kollarda plân çalışmalarını ikmal etmek vo 
politikasını Plânlama Dairesine telkin etmeklo 
meşguldür. Yani Yüksek Plânlama Kurulu bu 
vazifeyi bugünlerde ifa etmektedir. 

Muhterem Niğde Milletvekili arkadaşımın, 
bu mâruzâtım üzerine eğer, mahallî arzuları ak
settiren mütalâaları olursa Hükümet o hususlar
da da memnuniyetle kaydı malûmat eder ve önü
müzdeki 5 yıllık plân, önceliği olanları almak 
mümkün olur. 

Mâruzâtım bu kadardır. Arzı ihtiram ederim 
efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Asim Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar

kadaşlarım, evvelâ Sayın Başbakanlığa ve onun 
ntouna konuşan Muhterem Başbakan Muavini 
Sayın Akif Eyidoğan arkadaşımıza hürmet ve 
teşekkürlerimizi Niğde halkı' adına sunarım. 

Mâruzâtımızın esas itibariyle umumi bir 
prensip meselesi olarak telâkki edilmesi gere
kir. Niğde adına sorduk ama bu, bugün bütün 
illerin, karşısında bulunduğu önemli bir mese
le teşkil etmektedir. Filhakika plânlama devre
sine giren Hükümetimiz Hükümet programın
da izah ettikleri gibi, «Memleketimizin umu
miyetle bilinmekte olan çeşitli ihtiyaçlarını sü
ratle giderecek usul ve tedbirleri seçerken Dev
let Plânlama Dairesinden de istifade edeceğiz» 
<Jenmişti. Aynen Hükümet programındaki fık
rayı okudum. Yine Hükümet programının be
şinci sayfasının ortalarında «Kalkınma siyaseti 
şudur : Her sene umumi gelişmemizde mutlaka 
bir ilerleme sağlanmalıdır» düsturu konulmuş
tur. Biz, Hükümet programına inanıyoruz. An
cak : «ya, bu beş senelik plânda Niğde iline ge
reken ilgi ışığı çevrilmezse, tam altı yıl daha 
Niğde'ye kalkınma girmez!» endişesine de ka
pıldığımız için bu «özlü soruyu Sayın Başbaka
na sunduk. Bundan evvel de, gerçekten, bilhas
sa Tarım ve Bayındırlık Bakanlığının faaliyet 
sahalarında bulunan ve Niğde ili gibi. mahcur 
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ve mağdur birçok illerimizi ilgilendiren, ana 
meseleler üzerinde Hükümetimizin bu illere mu-
zaf esaslı beyanları, daha doğrusu bir milletve
kili ifadesiyle, taahhütleri vardır. Hükümet, 
Devlet plânlamasında ilk işler olarak bu geçmiş 
taahhütlerini ele almalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım; şunu arz edeyim ki; 
1962 yılı bütçesinde plân ve programda bildiril
miş olan işler, dikkat buyurulursa,-Niğde ilinde 
yeni yapılmış işler değildir. Bunu, içinde bulu
nan insanlardan biri olarak bilhassa açığa vur
mak mecburiyetindeyim. Bundan evvelki, ihti
lâlden evvelki devrin hazırlanmış olan bâzı me
saisi meyanmda bilhassa o zamanın imar ve 
iskân Bakanı olan zatın kendi ilçesi bölgesine 
matuf faaliyetleri cümlesinden olarak yaptığı iyi
lik ve çalışmalardır ki, bendeniz yine de bir Niğ-
deli olarak şayanı şükran görüyorum, işte 1962 
programında bu eski ve bölgesel hazırlıklar ele 
alınmış, bunlar bugünkü, 1962 geçiş devresi plâ
nına ithal edilmiştir. Ne çareki bunlar Aksaray 
ilçesi ile Balcı ve Celvesi bucaklarının küçük 
elektrik işleridir, ilin esas ihtiyaçlarına (bilhas
sa zirai su konusuna) 1962 programında yer ve
rilmemiştir. Biz ise esas itibariyle, Niğde vilâve-
tini ele alırken, bunun tarihen ve bugün içinde 
bulunduğu, yaşadığı ve yaşaması mukadder gö
rünen ve maalesef bu yıl ve belki gelecek beş yıl
lık bir. plânlama devresinde büsbütün mağdur 
olacağı anlaşılan bahtsız serancamma, bir parça 
temas etmek mecburiyetindeyiz. 

Niğde vilâyeti hiçbir zaman düşman ayağı 
girmemiş bir vilâyetimiz olarak asırlarca Devle
tin en kuvvetli mesnetlerinden olan sadık bir halk 
kütlesini barındırmış; vergi, askerlik, 'her türlü 
âmme mükellefiyetleri olarak Devleti, istiklâl 
Harbinden evvelki harblerde, istiklâl Harbinde 
ve ondan sonraki her safhada müspet olarak des
teklemiş; kendi yoksunluğunu unutarak vatanı
na her şeyini vermiş olan bir ildir. Bu il Garp 
cephesinde, Adana'da Pozantı dağlarında; bu 
ilin, Şark cephesinde Sarıkamış'ta vatanı için dö
külmüş kan ve kahramanlık izleri vardır. Bu il, 
bugün de kendi ihtiyaçlarında vatanının ihtiyaç
larını tercih eden bir ildir. Bendenizin mâruzâ
tım; bu plân devresinin bu sene olduğu gibi gele
cek beş yılda da getireceği mağduriyete işaret et
mek ve Hükümetin dikkat nazarını bu noktaya 
celbetmektir. istirham ediyorum : Niğde 6 yıl da
ha bekletilmesin... 
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Muhterem arkadaşlarım; plânlamanın iyi ta

rafları vardır, tehlikeli ve zararlı tarafları var
dır. Plânlama memleket realitesine vâkıf ve sa
hip bir Hükümet elinde faydalıdır. Aksi de sa
hihtir. Acaba bu yılm kalkınma plânında e*as 
tutulan Devlet Plânlama Dairesinin mutaları, 
onun elindeki bilgiler nereden derlenmiştir? Bu
nu bilmünasebe, 1962 bütçesinin tümü üzerinde 
mâruzâtta bulunurken, arz etmiştim. Bizde ha
len hazırlanmakta olan birçok istatistikler, Hü
kümet makamlarından gelen (istatistikler şayanı 
itimadolmaktan uzaktır. Niğde vilâyetinin ihti
yaçları üzerinde 1962 bütçesine girerken acaba 
hangi Hükümet eli, hangi ihtisas eli ciddî bir :'n-
celeme yapmıştır? Arz ettiğim gibi, ihtilâlden ev
velki devrede gayret ıgöstermiş bir imar ve İskân 
Vekilinin, daha ziyade kendi ilçe bölgesine matuf, 
ama, gene de Niğde iline faydalı demek olan me
saisi meyanmda 'hazırlanmış birkaç küçük elek
trik projesi tozlti raflardan alınmış ve Devlet 
Plânlama Dairesinin ihtilâlden sonrası faaliyet
lerinin ilk ve ön plânına sokulmuştur. İste Niğde 
yine susuzdur, ve yine mağdurdur. t 

Muhterem arkadaşlarım, hakikatin böyle ol
ması icabetmezdi. Hakikatte ihtilâlden sonrası 
hükümetlerde, hassaten bugün iktidarda bulu
nan son Hükümetimizce, Sayın İnönü'nün Baş
kanlığında mehçur vilâyetlere, bu meyanda Or
ta - Anadolu'nun namüsait iklim şartları ve coğ
rafî bünyesi bakımından mağdur olmuş bölgele
rinde ve bilhassa Niğde ilinde seri etütler, keşif
ler, tâbirimi mazur görün, yıldırım faaliyetiyle 
tevcih edilecek bir gayretle 19-62 bütçesi hazır
lanmalı ve bu bütçe ile yeni kalkınma kanun
ları çıkmalı, yeni sulama, içine 'suyu ve yol in
şa projeleri gelmeli idi. Biz bunları 1962 büt
çesinde göremediğimiz 'gibi, bu vesile ile temas 
ettiğim bâzı Devlet dairelerinden edindiğim 
acı intibalarda, 1963 senesinde dahi Niğde vilâ
yetine hakiki bir yatırımın tevcih edilemiyece-
ği intibaı, maalesef bende uyanmıştır. 

Evet, bizim dertlerimizin başında, zirai su
lama gelir. Biz fennî şekilde beslenmemiş, bir 
topraktan istihsal bekliyoruz! Topraktan istih
sal beklemek için, toprağın bakımı şarttır. 
Toprağa uygun bir su ve gübre ile zirai bir 
kıymet kazandırmak icabeder. 

Şu elimdeki Hükümet programında belirtil
diği gibi, Türkiye'de ziraat sahaları artık son 
sınırına vardığından Iher dönümden dekar başı-
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na daha fazla verim almak şeklinde bir tarım 
siyaseti takibedeceğini katî bir ifadeyle açık-
lıyan Hükümetimiz, bizim vilâyetimizde bu yol
da 1962 bütçesinde olmasa bile (Çünkü bu büt
çeyi kendisi hazırlamamış, üıç ıgüiı evvel tes
lim alarak Meclise sunmuştur.) hiç olmazsa 
1963 bütçesinden itibaren bu tedbirleri ele al
mak ve 'ortaya koymak mevkiindedir. Bunu ma
alesef bir yıl yapamamışlardır. Bunu şimdiki 
sayın bakanların şahsına matuf bir ihmal 'ola
rak arz etmiyorum. Bakanlar değişir. Fakat 
bakanlık dairelerinde asıl ihtisas elemanları 
bugün de, dünkü vatandaşlarımızdır. Asıl ih
mal ve sorumluluk lonlardadır. Mubterem arka
daşlarım sakın gücenmesinler. Misal arz ede
yim: Bizim Devlet 'Su İşleri Dairemize ve bu
na bağlı olan Yeraltı Su İşleri Dairesine, bir 
de Ziraat Vekâletine bağlı olan Toprak - Su Teş
kilâtına -'temas etmek istiyorum. 

Toprak Su İşlerine minnettarız. Çünkü dert
lerimizi, şikâyetlerimizi dinledi. Ama Devlet Su 
İşi erine söz geçirmeye imkân yok. 

Mulhterem arkadaşlar, Devlet (Su İşleri, Dev
let içinde Devlet halindedir; meşru her türlü 
taleplere arka çevirmektedir. Devlet 'Su İşleri
nin mühendisleri bir keşfi iki senede bitireme-
mek'te ve bizi her gittiğimiz, rica ettiğimiz, yal-
vardığımız gün oyalayıcı lâflarla kapıdan dı
şarı geçirmekte, ama sonradan bizim söylediği
miz şeyleri asla kaale almamaktadır. Bendeni
zin bugünkü mâruzâtım yeni bir mâruzât de
ğildir. 

1957 de ve daha sonra 3 yıl bu kürsüden 
aynı il için aynı diklerle maruzatta bulundum. 
O zaman Nafıa Vekili, ertesi sene bu mâruzâ
tımıza cevabolarak DSİ nce hazırlanmış, her 
ilin ciltlenmiş yatırım programlarını bize verdi 
ve Meclis üyelerine dağıtıldı. Mecliste her üye
ye kendi vilâyetlerinin programı verildi. 1958 -
1959 da dağıtılan bu kitaplar acı bir 'hâtıra ola
rak elimizdedir. Bu kitaplarda saydım, bine ya
kın iş vardır. Bunların bepsi demek ki, haki
kat değilmiş. Bizleri, Büyük Meclisi yani doğ
rudan doğruya Türk Milletini Nafıa Vekilinin 
oyalamasından ibaret bir şeymiş. Ama Bakan 
değil, o programları bakanın eline veren ihti
sas dairesi yani DSİ asıl oyalayıcı değil midir? 
Teknik işleri, ıgayriciddî istikamete dökenler, 
asıl >o ihtisas daireleri değil midir? Bu daire
ler şimdi neden onları ele almıyorlar ve 1962 
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programına koymuyorlar?... ıSaym Başbakan 
sözlü sorum üzerine kendilerine isual tevcih edip 
de: (Niğde milletvekiline cevap vereceğiz, ne 
işleriniz var?) dediği zaman, Devlet iSu İşleri
nin Ibu işlerle ilgili mühendisleri, âmirleri, âmir 
muavinleri o eski program kitaplarını çıkarıp 
da: ((Bizim vaktiyle Bakanlık adına Niğde 
milletvekiline ve Niğde iline vadettiğimiz bir 
programımız vardı, bunların yapamadığımız 
kısmından başlıyoruz) diye neden müspet mu-
kalebe etmediler. Demek ki; hakikat olmıyan 
Sözlerle üç sene bizi loyaladılar. Şimdi de aynı 
şekilde koskoca bir ili, şu hazin yoksulluğuna 
rağmen yine (oyalıyorlar. İşte Devlet Plânla
masına girdiğimiz bu yeni devrede bizim kor
kumuz budur. 

Muhterem arkadaşlar; bir Bor Barajı meselesi 
vardır. Bir Aksaray çJölü meselesi vardır. Bir 
Niğde ovaları sulama meselesi vardır. Bor Çö
lü, Konya çölünün devamıdır. Tarihen, coğra
fi bakımdan Konya^ vilâyetine bağlı olan eski 
Niğde sancağı, vilâyet alarak Konya'dan ismen 
ayrıldığı günden sonra da, iklim itibariyle 
Konya'dan ayrılmış değildir. Aynı iklim de
vam etmektedir. Konya çölü ne ise, buradaki 
aynı şartlar ismi değişik olarak Aksaray'ın, 
Bor'un çiölünde aynen devam etmekte ve bu ku
rutucu çorak iklim Niğde ili halkını mahvet
mektedir. 

Niğde ilindeki ıson seyahatten evvelsi gün 
akşam döndük; arkadaşlar, iklimin bu daimî 
gadirliğine, yine iklimin ikinci bir gadirliği 
munzam olacak, maalesef! Son hafta yine bir 
kum 'fırtınası neticesinde yüksek yerlerdeki 
mahsul kökünden söküldü ve alçak yerlerdeki-
ler de tamamen kumla doldu. Bu, 1958 ve 1959 
senesinde de kısmen başımıza gelmişti. 

Bugün bir ezelî zirai sulama derdi ile Niğ
de ili karşı karşıyadır. Hazin olan içme suları
nı bir tarafa bırakıyorum. Zirai sulama bakı
mından bilhassa Bor ilçesi kötü bir durumdadır. 
DSl'lerinde 1958 den beri Bor'un bir Akkaya 
projesi diye bir baraj dâvası vardır. Bunun 
hakkında bundan 3 ay evvel verdiğim yazılı 
soruma Bayındırlık Bakanlığı ve Tarım Bakanlı
ğınca verilen cevap ancak geçen senenin bilgi
lerini ileten bir cevaptır, iki ay evvel Bor'da 
keşifleri yapan Konya bölgesi mühendislerinin 
yeni raporunu bana cevap olarak vermediler. 
Bu kadar ağır işleyen. Konya'daki bir bölge 
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müdürlüğünün raporu aylardır eline gelmiyen 
Devlet Su İşlerinin, hiç olmaması bence olma
sından daha faydalıdır. Çünkü kendisine ümit 
bağlıyoruz, çünkü Niğde olarak biz bu teşki
lâttan her zaman için bir şifalı iş bekliyoruz 
ve her zaman oyalanıyoruz. Rica ediyorum, yal
varıyorum, böyle bir şifalı iş yapmıyorlar. 
Niçin? Sayın Başbakan Muavini, burada Bor 
Akkaya Barajından bahsetmediler? Bu baraj 
ki muhterem arkadaşlarım, yalnız Bor'un de
ğil, aynı zamanda Bor'un tevabii olan birçok 
köylerin, meheur, kurumuş, çatlamış toprak
larını' sulamak için, daima bir hayati varlık 
olacaktır. 

Bir keşif kaç gün sürer arkadaşlar? (Soru
yorum... DSİ mühendisleri isteselerdi orada bir 
haftada keşif, bir Ihaftada proje yapılır, bir ay 
içinde de Ankara'ya bütün hesaplar gelebilirdi 
ve Bor Barajı 1962 programına yetişebilirdi. 
Ben de ancak teşekküre çıkardım. 

Devlet Su İşleri Başkanı son bir ziyaretim
de bana diyor ki ; «Etüdümüz 1962 Haziranın
da başlıyacak; keşif yapılacak; ondan sonra 
plânları hazırlanacak.» Ama arkadaşlar, bu 
Ağustosta da 1963 bütçesi! hazırlıkları başlıya-
caktır. Haziranda başlıyacak baraj etüdü, 
Ağustosta bitmez. Yani bizim DSİ nin bugün
kü tutumuyla bitmez. Yoksa bitebilir de.. . 

Bütün varlığını topraktan alan, bir parça 
buğday, bir parça pancar, bir parça elma ile 
geçimini temin etmeye uğraşan zavallı Bor 
halkına ben ne söyliyeccğim ? Onların Millet 
Meclisinden beklediklerini, ümitlerini ben na
sıl karşılıyacağım ? Evet, bu Hükümet cevabı
nı kendilerine iletirken çok utanacağım. Çün
kü, Bor, Aksaray, Niğde ovalan yine verimsiz 
kalacaklardır. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı efendim. 
ASIM EREN (Devamla) — Muhterem arka

daşlarım; bir eski Nafıa Vekilinin 1960 yılı 
başında «32 kuyuya m oto - pomp takacağım.» 
diye kürsüden bendenize Verdiği söz, eski za
bıtlarda mevcuttur, tarihe intikal etmiştir. Bu 
söz Nafıa Vekilinin şahsına ait değildir. Bu 
söz, ilgili dairenin kendisine verdiği bir Devlet 
sözüdür. Neden bugün Sayın Başbakan Muavi
nine intikal eden bu daireye ait teknik 'bilgi
lerde, evvelce Niğde iline resmen verilen bu 
taahhütlerden tegafül ediliyor? Böyle bir ve
sileyle kendisine rahmet diler ve verilen taah-
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hüdünü haleflerine hatırlatmak suretiyle ru
hunu şâdetmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, 'bizim iskâna tâbi 
olması gereken yerlerimizden meselâ Ulukışla 
ilçemizde her türlü hayat şartlarından uzak 
Elmalı, Gedeli, Horoz, Maden gibi Toros dağı 
köylerimiz vardır. Sayın Hükümet adına Baş
bakan Muavini bize burada bunlar hakkında 
hiçbir şey söylemiyorlar. Çamardı ilçesindeki 
birkaç aileye 5 biner lira verilip yerleri değiş
tiriliyor, dendi. Bu iş, Niğde'nin eski bir derdi
dir. Her türlü alâkadan mahrum olan Toros 
dağı köylerimize, Devlete vergi veren ve as
kere çağırıldıkları zaman «haşüstüne* diyen 
bu fedakâr halka artık Devlet de şefkat elini 
uzatmalıdır. Demokratik esaslara dayanan ve 
insan hak ve hürriyetlerine hürmet edilen bir 
devirde, İkinci Cumhuriyetin hu ilk devrinde, 
Çamardı ve Ulukışla, Toros dağının başlarında 
2 200 rakımlı kaya başlarındaki bu fakir ve 
yolsuz köylerimizin; Bor, Aksaray ve Niğde 
ovalarının fakir ve «usuz köylerinin dertlerini 
Sayın Millet Meclisine ulaştırmak suretiyle 
bir başka teselli buluyorum. 

Tarım Bakanlığından, Sanayi Bakanlığın
dan, hattâ gayet güzel bir turizm bölgesi olan 
Çamardı dağlan ile tarihî eserler dolu Niğde'
nin diğer kısımları için, bu isteklerimizin il
gili Bakanlıklar tarafından yerine getirilmesi
ni rica ediyorum. Ve Sayın Başbakan, Bakan-
lararası bir koordinasyonla bu işi halletsinler, 
bizleri çağırsınlar, Niğde Mebus ve Senatörle
rini çağırsınlar; ilgili Sayın Bakanlarla hep 
beraber yerinde hir açık oturum yapalım; 
dertlerimizi kendilerine bildirelim, gösterelim, 
hiç olmazsa 1963 programının hazırlanışında 
olsun atlamıyalım, hilhassa istirham ediyorum, 
hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞBAKAN YARDIMCISI AKÎF EYÎDO-
ĞAN (Zonguldak) — Muhterem arkadaşımın 
izahatından, Hükümet olarak, istifade ettiğimi 
belirtmek isterim. Teklif ettikleri açık oturumu 
yapmaya daima hazırız. 

ASIM EREN (Niğde) — Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

4. — Gaziantep Milletvekili Osman Orhan 
Büen'in, Antepfıstığı tarımı ve ticaretinin ge
liştirilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
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Tarım ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/212) 

BAŞKAN — Soru sahibi 'burada mı efen
dim?.. Buradalar, Tarım ve Ticaret Bakanları 
olmadığı için gelecek Birleşime bir/akıldı. 

5. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
İzmir Telefon Müdürlüğü Memuru Ayten Aktu-
ran'ın muhasebe servisine nakledilmesi sebebine 
dair, Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/213) 

BAŞKAN — Sayın Ataöv buradalar, Ulaştır
ma Bakanı olmadığı için gelecek Birleşime bı
rakıldı. 

6. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
İzmir Telefon Müdürlüğü Memuru Ayten Ak-
turanhn, muhasebe servisine naklinin sebebine 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/214) 

BAŞKAN -i- Mustafa Uyar burada mı (Bu
rada sesleri) Ulaştırma Bakanı olmadığına göre 
gelecek Birleşime bırakıldı. 

7. — Aydın Milletvekili Mehmet Yavaş'ın, 
topyekûn çalışan her Türk vatandaşının sosyal 
teminat altına alınması hususunda ne düşünül
düğüne dair Başbakandan sözlü sorusu (6/217) 

BAŞKAN — Sözlü soru sahibi Mehmet Ya
vaş buradalar mı 

BÎR MİLLETVEKİLİ — Avrupa iktisadi 
Konseyine katılmak üzere gitti. 

BAŞKAN — ikinci defadır bulunmadığı 
için soru düşmüştür. (Vazifeli gitti sesleri) 
Efendim, İçtüzüğümüzde höyle bir şey yok. 
Kendisi geldiği zaman sorusunu yenilerler, ıgün-
deme alınır. 

8. — Amasya Milletvekili İsmail Sarıgöz'ün, 
ormanlarımızdan yılda ne kadar kereste istihsal 
edildiğine ve hariçten ithal olunan kereste mik-
tariyle mukabilinde ne kadar döviz ödendiğine 
dair Tarım, Ulaştırma ve Sanayi Bakanlarından 
sözlü sorusu 

BAŞKAN — Soru sahibi buradalar mı efen
dim. (Yok sesleri) Soru sahibi ikinci defa bu
lunmadığı için soruları düşmüştür. 

Gündemde konuşulacak başka bir işimiz ol
madığı için 28 . 3 . 1962 Çarşamba günü saat 
15 de toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,30 
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B — YAZILI SOBULAR VE CEVAPLARI 

1. — Erzincan Milletvekili Zeynel Gündoğ-
du'nun, Erzincan'ın, arazi ve içme sulan ihti
yaçlarının temini, için bir tedbir almip alınmadi-
ğma dair sorusuna Bayındvrkk Bakanı Emin 
PaksüVün yazılı cevabı (7/62) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet 
buyurulmasını saygılarımla rica ederim. 

7 . 2 . 1962 
Erzincan Milletvekili 
Zeynel Gündıoğdu 

Soru : 
1. Erzincan'ın su ihtiyacının çekilmez bir 

durumda olduğunu belediye arazözleriyle mahal
lelere su verildiğini tevsik bakımından halkın 
perişan halini gösteren iki aded fotoğrafı ekli 
olarak takdim ediyorum. 

2. Tercan kazası ise, su ihtiyacını bir bu
çuk kilometre mesafede çay halinde akan ve sıh
hate muzır bulunan Tuzla Beresinden taşımak 
sur tiyle temin etmektedir. 

3. Yine birçok köyler kar eritmek suretiyle 
su ihtiyaçlarını temin edebilmektedirler. 

4. Erzincan'da Adliyeye intikal etmiş dâva
ların birçoğu ise, arazi sulamalarından dolayı 
vukubulan kavga ve yaralamalardan ibarettir. 

Yukarda dört madde ile izahına çalıştığım 
durum göstermektedir ki, Erzincan'da bayın
dırlık işleri uzun senelerden beri ihmale uğra
mıştır. Geçmiş ihmallerin telâfisi için arazi ve 
içme suları ihtiyaçlarının temini bakımından 
müstaceliyetle tedbirler alınmakta mıdır? 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 15 . 3 . 1%2 

Hususi Kalem 
Sayı : 100.6/87 

Konu : Erzincan Milletvekili 
Zeynel Gündoğdu'nun yazılı 
soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 14 . 2 .1962 tarih ve 1151-4856-7/62 sa

yılı yazınız. 
Erzincan Milletvekili Sayın Zeynel Gündoğ-

du tarafından Erzincan'ın arazi ve içme suları-
ihtiyaçlarının temini için bir tedbir alınıp alın

madığına dair verilen yazılı soru önergesine ce
vabımı aşağıda sırasiyle arz ediyorum. 

1. Erzincan içme suyu : 
Erzincan'ın nüfusu 3 000 den fazla olduğun

dan, içme suyu mevzuu Bakanlığımızın görevle
ri dışında kalmaktadır. Bu gibi şehir ve kasaba
lara içme suyu temin edilmesi mahallî belediye
lerin ve 7116 sayılı Kanuna göre imar ve îskân 
Bakanlığının fonksiyonları dâhilinde bulunmak
tadır. 

2. Tercan kazası içme suyu : 
Halen memleketimizde bulunan 60 000 köy ve 

mahallenin 30 000 civarında köy ve mahallesin
de içme suyu bulunmadığı malûmunuzdur. Ve
rilen tahsisata göre ele alınacak mevzular Köy 
İçme suları hakkındaki 7478 sayılı Kanunun 3 
ncü maddesi esasları dâhilinde tesbit edilmekte
dir. 

Bu maddede yazılı esaslara, göre Tercan ka
zası diğer mevzulara nazaran rüçhaniyet kazan
dığından bu kasabanın içme suyu işi 1962 prog
ramına alınmamıştır. 

3. Köylerin içme suyu durumu : 
Yukarda belirtilen esaslar dâhilinde hazırlan

makta olan programlara göre devam etmekte 
olan (7) köyü içine alan bir grup köy içme suyu 
inşaatından başka Erzincan vilâyeti hudutları 
dâhilinde (5) köyü içine alan bir grup köy içme 
suyu inşaatına başlanacaktır. 

Ayrıca (7) köyde içme suyu maksadiyle son
daj yapılacak ve uygun sonuç veren kuyular 
pompa ile teçhiz edilecektir. 

Bundan başka tahsisatı DSİ tarafından temin 
edilip inşaatı vilâyetlerce yapılması uygun görü
len köy içme suyu işlerinin programı vilâyet ile, 
ilgili mahallî DSİ Genel Müdürlüğü teşkilâtı 
müştereken tesbit etmekte olup bu program üze
rinde de çalışılmaktadır. 

4. ı Erzincan vilâyeti dâhilinde Bakanlığımız
ca yapılan sulama faaliyetleri : 

Halen Erzincan ovasında 16 046 000 TL. lık 
sulama ve ıslah işi ihale edilmiş olup mezkûr 
işler 19'63 yılında ikmal edileceği tahmin edil
mektedir. 

Bunun dışında 1962 yılında 1 200 000 TL. 
keşif bedelli 3 000 Hk. lık Erzincan Merkez Çar
daklı sulaması ve ıslahı işi de ihale edilecektir. 
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lleriki yıllarda ele alınması mümkün olan di

ğer mevzuların etütleri üzerinde çalışılmaktadır. 
Bilgilerine arz olunur. 

Emin Paksüt 
Bayındırlık Bakam 

2. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 21 
Ocak 1962 günü Kayseri istasyonunda bir gazete 
muhabirinin sözle ve elle tecavüze uğradığının 
ve tehdidedildiğinin doğru olup olmadığına, doğ
ru ise basın hürriyetine karşı işlenmiş bu suçlar 
hakkında ne düşünüldüğüne dair sorusuna İçişle
ri Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun yazılı cevabı 
(7/66) 

13 . 2 . 1962 
Millet Meclisi Muhterem Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun yazılı olarak İçişleri Ba
kanı tarafından cevaplandırılmasını en derin 
saygılarımla dilerim. 

İstanbul Milletvekili 
Kesit Ülker 

21 Ocak 1962 günü Kayseri İstasyonunda 
Cumhuriyet gazetesi muhabiri Mustafa Gümüş-
kaynak herkesin gözleri önünde gazetecilik gö
revini yapmasından dolayı sözle ve elle tecavüze 
uğramıştır. 

Ayrıca kendisinin bir süreden beri bâzı şahıs
lar tarafından takibedildiği ve tehdidedildiği de 
gazete haberlerinden öğrenilmiş bulunmaktadır. 

Açıkça Anayasa ile teminat altına alınmış 
basın hürriyetine karşı işlenmiş bu suçlar hak
kında Bakanlığınızca ne düşünülmektedir! Ne 
gibi tedbirler alınmış bulunmaktadır? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 11 . 3 . 1962 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Şube : 6.A 

Dosya : 63141 - 56 

özeti : İstanbul Millet
vekili Reşit Ülker'in ya
zılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 20 . 2 . 1962 gün ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 7 - 66. 1201 - 5124 sayılı 
yazılarına. 

21 Ocak 1962 günü Kayseri İstasyonunda bir 
gazete muhabirinin sözle ve elle tecavüze uğra
dığının ve tehdidedildiğinin doğru olup olmadı-
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ğı, doğru ise basın hürriyetine karşı işlenmiş bu 
suçlar hakkında ne düşünüldüğüne dair İstan
bul Milletvekili Reşit Ülker'in Yüksek Başkan
lığınıza verdiği yazılı soru önergesi tetkik edil
miştir. 

21 . 1 . 1962 Pazar günü saat 18,00 sıraların
da Kayseri Cezaevindeki eşini ziyaret ettikten 
sonra, 27 Mayıs Caddesindeki Turan Oteline ge
len A. P. Milletvekili Neriman Ağaoğlu ile İz
mir Milletvekili Mehmet Ali Aytaç otelin kapı
sından içeri girerlerken kapı önünde bulunan 
150 kişiye yakın bir topluluğun «Var olun, af 
isteriz» gibi sözlerle tezahüratta bulundukları 
bir sırada, gazetesine haber toplamak üzere aynı 
yerde bulunan ve Kayseri'de münteşir Devrim 
gazetesi sahiplerinden Mustafa Gümüşkaynak ile 
Şeker Fabrikasında Memur Mehmet Karakim-
seli arasında af konusunda söylenen sözlerden 
dolayı münakaşa çıktığı ve Mehmet Karakimse-
li'nin Mustafa Gümüşkaynak'a hitaben : «Ga
zetende bizim lehimizde veya aleyhimizde ne ya
zacaksın git buradan» dediği ve tokat attığı id
dia olunduğundan aynı gün yakalanarak adalete 
teslim edilen sanık ile davacı gazetecinin eski
den beri samimî arkadaş olmalarından ötürü C. 
savcılığında barıştıkları anlaşılmıştır. 

Hâdisenin bundan ibaret bulunduğunu ve ba
sın mensuplarının, mâruz kalacakları her türlü 
tecavüze karşı kanunlarımızın teminatı altında 
olduklarını arz ederim. 

Ahmet Topaoğlu 
İçişleri Bakanı 

3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 15 
Ekim 1961 tarihinden bu yana Adana, Kayseri 
ve Sivas illerinin merkez ve kazalarına nakledilen 
memurlara dair sorusuna İçişleri Bakam Ahmet 
Topaloğlu'nun yazılı cevabı (7/70) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet Du
yurulmasını saygılarımla rica ederim. 

10 . 2 . 1962 

İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

Soru : 15 Ekim 1961 tarihinden bu yana Ada
na, Kayseri ve Sivas illerinin merkez ve kazala
rına nakledilen memurların ad ve soyadı, ve iş
lerinin neler olduğunun lütfen cevaplandırılması. 

im 
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T. C. 

İçişleri Bakanlığı 23 . 3 . 1962' 
Öz. îş. Gn. Md. 

Alna. .-511/3226-6138 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 20 . 2 . 1962 tarih ve Genel Sekreterdik 
Kanunlar Müdürlüğü 7 - 70/1205 - 5128 sayılı 
yazılarına, 

15 Ekim 1961 tarihinden beri Adana, Kayse
ri ve Sivas vilâyetlerinin merkez, kazalarına 
nakledilen memurların ad ve soyadları ile görev-
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leıinin yazılı olarak cevaplandınlması istanbul 
Milletvekili Reşit Ülker tarafından verilen yazı
lı soru önergede istenilmiş bulunmaktadır. 

Keyfiyet Adana, Kayseri ve Sivas valilikle
rinden sorulmuş ve mezkûr vilâyetler merkez, 
kazalarına valiliklere nakilleri yapılmış olan tâ
li memurların ad ve soyadları ile görevlerini gös
terir listeler bağlı olarak takdim kılınmıştır. 

Keyfiyeti yüksek bilgilerine arz ederim. 

Ahmet Topaloğlu 
İçişleri Bakanı 

160 — 



15.10.1961 tarihinden beri içişleri tali memurlarından nakledilenlerin isimlerini 
SİVAS VİLÂYETİ 

Adı ve soyadı Eski görevi Yeni görevi 

Osman Karaahmetoğhı 

Bufhan Cahit Kılıç 

Yıldızeli Kazası Nüfus Kâtibi Vilâyet Merkez Nüfus Kâtip- Vi 
ligine 

Merkez Nüfus Kâtibi Kangal Kazası Çetinkaya Na-
hiyesi Nüfus Memurluğuna 

15 Ekim 1961 tarihinden bu yana Vilâyetimiz Merkez Kaza, Nahiye ve köylerinde i 
memurların eski ve yeni görev yerleriyle işleri ve ad, soyadlarını gösterir ce 

KAYSERİ VİLÂYETİ 

Memurun adı ve soyadı 

Ragıp Cemal Türkkan 
Kâzım Yılmaztürk 
Ömer Erbay 
M. Kemal Evgin 
İsmail Doğan 
Baki Eroğlu 

A. Osman Sayar 
Sami öztürk 
Hilmi Kavram 
Mustafa Hür 

Hafiz Güngör 
Rüsdem Yalçın 

Nakilden evvelki görevi 

Kaynar Nahiye Müdürü 
Bağyurdu Nahiye Nüfus Me. 
Erkilet Nahiyesi Nüfus Me. 
Talaş Nahiyesi Nüfus Me. 
Hacılar Nahiyesi Nüfus Me. 
Sarız Nüfus Kâtibi 

Emniyet Md. 
Develi Polis Memuru 
Merkez Polis Memura 
Bünyan İlçesi Polis Me. 
Yeşilhisar İlçesi Polis Me. 

Nakilden sonraki görevi 

Pazarviran Nahiye Müdürü 
Erkilet Nüfus Memuru 
Bağyurdu Nahiyesi Nüfus Me. 
Merkez Nüfus Kâtibi 
Talaş Nahiyesi Nüfus Me. 
Hacılar Nahiye Nüfus Me. 

Merkez Polis Memuru 
Bünyan İlçesi Polis Me. 
Pınarbaşı İlçesi Polis Me. 
Merkez Polis Memuru 

V. Jandarma K. 

Kaynar Nahiyesi J. K. K. 
Vilâyet J. B. Merkezi 

Vilâyet J. B. K. 
Kaynar Nahiyesi J. K. V. 



Memurun adı ve soyadı Nakilden evvelki görevi Nakilden sonraki görevi 

Şaban Erkilet 
Bekir Bıyıklı 
Yılmaz Seyhan 
Basit Başkan 
A. Rıza Akarsu 

İsmail Altan ^ 
Hasan Çiçek 
Osman Kahraman 
Mustafa Çelik 
Süleyman Aldemir 
Mehmet Helvacı 
Muharrem Uluean 
Gülten Yöndemiran ~ 
Aysel GKinerduran 
Salime Türetken 

--*• 

İsmail Albayrak 
Mehmet Akça 
Osman Tunçer 
Alâattin Çağlar 
Kadir Yılmaz 
Penbe özçay 
Ahmet Yardımcı 
Zeliha Gürel 
İhsan Ercan 
Ünsuean Dargürpmar 
Lâtife Erdem 
Münevver Hüsürekoğlu 
Şeydi Seviesadir 
Ali Dalkim 

v. : 
Tomarza Vergi Memuru 
Pınarbaşı Servis Şefi 
İncesu Vergi Memuru 
Sarıoğlan Vergi Memuru 
Develi Tahsildarı 

Defterdarlığı 
Sarıoğlan Vergi Memuru 
Kayseri Vergi Memuru 
Pınarbaşı Servis Şefi 
Kayseri Vergi Memuru 
Tomarza Tahsildarı 

Sağlık Müdürlüğü 

Sarız Hük. Tbb. 
Tomarza Sağlık Me. 
Çukur Sağlık Me. 
Develi Sağlık Memuru 
Sürtme Sağlık Me. 
Felahiye Sağlık Me. — 
Sarıoğlan Sağlık Me. 
İneestrBaşköy Ebesi 
Firaktın Ebesi 
Sarıoğlan Palas Ebesi 

Tomarza Hük. Tbb. 
Merkez Sağlık Memuru 
Felahiye Sağlık Memuru 
Toklar Sağlık Memuru 
Kovalı Sağlık Memuru 
Tomarza Sağlık Memuru 
Merkez Sağlık Memuru 
Merkez Gömeç Ebesi 
Merkez Pepez Köy Ebesi 
Sarıoğlan Çeldik Ebesi 

MİDİ Eğitim Md. 

Elbaşı Öğretmeni 
Talaş Anayurd öğretmeni 
Talaş Kıranardı Köy öğ . 
Talaş Anayurd Okul öğ. 
Tomarza Kızılviran Köy, öğ. 
Hacılar öğretmeni 
Develi Merkez öğretmeni 
Yahyalı Atatürk Okulu öğ . 
Bünyan Atatürk Okulu öğ. 
Yahyalı Merkez öğ . 

» » » 
> » » 

Hacılar Okulu öğ. 
Yeşilhisar İlçe öğ. 

Kayseri Atatürk 0 . öğ. 
Talaş Kıranardı Köy öğ. 
Talaş Anayurd öğ. 
Bünyan M. K. öğ. 
Merkez Karamaneı 0 . öğ. 
Develi Merkez öğretmeni 
Hacılar öğretmeni 
Bünyan Atatürk Okul öğ. 
Yahyalı Atatürk Okul öğ. 
Merkez Yeşil Mah. öğ. 
Merkez Karamaneı öğ. 
Şeker Fab. Okulu öğ . 
Merkez Atatürk 0 . öğ. 
Ovaçiftliği Köy öğ. 

Ta 

Be 
Di 
Sıh 
Di 
Sıh 
Be 
Be 
Be 
Be 
İst 



Memurun adı ve soyadı Nakilden evvelki görevi Nakilden sonraki görevi 

Hüseyin Matin 
Feyzi Işık 
Abdurrabman Teke 
Derviş Tokbay 
Fazilet Karatoprak 
Hidayet Kılmçaslan 
Sevim Aksoy 

Pınarbaşı Dilci Eğitmeni 
Gömeç, Köy Öğ. 
Elmalı Köy öğ . 
Merkez Yeşil Mah. öğ. 
Yahyalı Merkez öğ . 
Merkez G. Osman P. O. öğ. 
Hacılar Nahiye Okul öğ. 

Kavlak Eğitmeni 
Kermelik Köy öğ. 
Merkez Safa Okul Öğ. 
Kızüviran Köy öğ. 
Merkez Ereiyes öğ. 
Hacılar Nahiye Okul öğ. 
G. Osman Paşa O. öğ. 

1) 15 Ekim 1961 tarihinden itibaren vilâyetimiz merkez ve kazalarına nakilleri yapılan tâli m 
ADANA VİLÂYETİ 

Adı soyadı Eski görevi Yeni görevi Tâyin tarihi 

Vasin Altun 

B. Sıtkı Sezai 

Yusuf Sevindik 

Kaırfber Candan 

Süleyman Çoban 
Hasan Peker 

Mehmet AybaJba 

M. Şevket Cerh 

îhsan Sarıbay 

Gerger Kazası Tahrirat Kâtibi Yumurtalık Kazası Taîırirat 7 .11.1961 
Kâtibi 

Yumurtahk Kazası Tahrirat Ceynan Kazası Tahrirat Kâtibi 7 .11.1961 
Kâtibi 
Yumurtalık Kazası Talhrirat Vilâyet Evrak Memuru 13.11.1961 
Kâtibi 

Mithat Müftüoğlu Yumurtalık Kazası Nüfus Me- Bahçe Kazası Nüfus Memuru 21.11 .1961 
muru 
Kadirli Kazası Nüfus Memuru Yumurtalık Kazası Nüfus Me- 21.11 .1961 

muru 
Saimbeyli Kazası Nüfus Kâtibi Kadirli Kazası Nüfus Kâtibi 21.11.1961 
Kozan Kazası 2 nci Nüfus Me- Feke Kazası Nüfus Memuru 21.11.1961 
muru 
Ceyhan Kazası 3 ncü Nüfus Ceylhan - Kösreli Nahiyesi Nü- 21.11.1961 
Memuru fus Memuru 
Korseli Nahiyesi Nüfus Me- Ceynan Kazası 3 neü Nüfus 21.11.1961 
muru Memuru 
Haruniye Nahiyesi Nüfus Me- Ceyhan Kazası Nüfus Kâtip- 21.11 .1961 
muru ligine 

İhsan Fikri Kaya Ceyhan Nüfus Kâtibi Haruniye Nüfus Memuru 21.11.1961 
Hayrettin Engünay Adana Emniyet Başkomiseri Osmaniye Kazası Emniyet 30 .12 .1961 

Amirliğine 
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4. — Aydın Milletvekili Mehmet Yavaşhn, I 

Ege Elektrik Türk Anonim Ortaklığının duru- I 
muna dair yazılı soru önergesi, Bayındırlık ve I 
Sanayi Bakanlarından sorusuna Bayındırlık Baka- I 
m Emin Paksüfün cevabı (7/72) 

12 . 2 . 1962 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Ege Elektrik T. A. O. nm durumu hakkında 
yazılı olarak bilgi vermelerini Sayın Bayındır
lık Bakanı ve Sayın Sanayi Bakanından rica 
eder gereğini müsaadelerinize saygılarımla arz 
ederim. 

Aydm Milletvekili 
Mehmet Yavaş 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 15.3.1962 

Hususi Kalem 
Sayı: 100. 6/88 

Mîllet Meclisi Başkanlığına 
îlgi: 19 . 2 . 1962 gün ve 7 - 72/1207 - 5130 

sayılı yazınız. 
Ege Elektrik Türk Anonim Ortaklığının du

rumuna dair Aydın Milletvekili Sayın Mehmet 
Yavaş tarafından verilip Sanayi ve Bayındırlık 
Bakanları tarafından cevaplandırılması talep 
edilen yazılı soru önergesine müşterek cevabı
mızı aşağıda arz ediyorum. 

1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini tem-
silen Bayındırlık Bakanlığı Devlet 'Su İşleri Ge
nel Müdürlüğü ile Ege Elektrik Türk Anonim 
Ortaklığı arasında akdedilen ve 6844 sayılı Ka
nunla tasdik edilen 23 Mayıs 1956 tarihli mu
kavele ile Gediz - Demirfeöprü Hidro - Elektrik 
tesisleri ile santralden enerji üretilmesi ve bu
nun istihlâk merkezlerine nakli ve toptan satı
şı imtiyazı merkezi İzmir'de bulunan Ege Elek
trik Tütk Anonim Ortaklığına verilmiştir. 

2. jSözü geçen Ortaklıkla akdedilen mukave
lenin 3 ncü maddesine tevfikan inşaatı mütaa-
kıp ÖrtaMığa devredilecek tesislerin bedeline 
mahsuben inşaat sırasında 20 milyon Ti L. sini 
avans olarak nakden vermeyi ve Ortaklığın ku
ruluş tarihi olan 1954 yılından itibaren de her 

: 26 . 3 .1962 O : 1 
yıl 5 milyon T. L. sini DSÎ'ye ödemesi icabet-
mektedir. 

3. Ayrıca mukavelenin 4 ncü maddesine 
tevfikan Ortaklık inşaat bedeli ile ödenecek 
avans arasındaki farka mahsubedilmek üzere 
Ortaklık sermayesi Ortaklık Ana Sözleşmesinin 
8 nci maddesine tevfikan artırılmak suretiyle 
24 milyon T L. lık (B) hisse senedini DSÎ'ye 
vermeyi ve mezkûr fark 24 milyon T. L. smdan 
fazla olduğu takdirde bu fazlalığın hilâfaiz se
nede birer milyon T. L. sı olmak üzere Ortaklık 
tarafından DSÎ'ye nakden ödemeyi de taahhüd-
etmiştir. 

4. iSözü geçen Orta'klık 1954 yılından 1961 
yılına kadar muhtelif tarihlerde ancak 10 mil
yon 750 bin T. L. sim ödiyebilmiş ve bakiyesi
nin tediyesi için mütaaddit ihtar ve ikazlar ya
pılmış olmasına rağmen maalesef Ortaklık ta-
ahhüdettiği vecibeleri yerine getirmemiş ve ay
rıca 24 milyon T. L.l ik (B) hisse senedini de çı
karmamıştır. 

5. Bu durum muvacehesinde akdin şartları
nı yerine getirmiyen Ege Elektrik Türk Anonim 
Ortaklığının ilerde de taahhüdettiği vecibeleri 
yerine getiremiyeceği kanaati tahassul etmiş ol
duğundan DSÎ'ce Ankara 4 ncü Noterliği vası-
tasiyle 27 . 1 . 1961 tarihinde ihtarname gön
derilmiş ve işbu ihtarnamede bakiye meblâğın 
derhal tediyesi ve aksi halde imtiyaz mukave-
sinin ve akdin feshi cihetine gidileceği hususu 
bildirilmiştir. Bu ihtara rağmen Ortaklık yine 
vecibesini ifa etmemiştir. 

6. Durum Sanayi Bakanlığına da arz edil
miş ve alınan 20 . 1 . 1961 tarih ve 637 sayılı ce
vabi yazıda Ortaklığın kuruluşundan beri esas 
mukavele hükümlerine riayet etmediği ve bun
dan sonra da malî mükellefiyetlerini yerine ge
tiremiyeceği kanaatinde oldukları bildirilmiş
tir. 

7. Bayındırlık Bakanlığı tarafından Şirke
tin idamesi hususunda daima kolaylık gösteril
miş ve hattâ Ortaklıkça ileri sürülen mütaaddit 
mehil talepleri kabul edilerek en son 31 Ma
yıs 1961 tarihine kadar vecibelerini yerine ge
tirmesi bu hususta başkaca mehil verilmiyerek 
akdin feshi cihetine gidileceği tekraren tebliğ 
edilmiş ise de maalesef müspet bir netice elde 
edilememiştir. 

Konu: Aydın Milletvekili 
Mehmet Yavaş'm yazılı 
soru önergesi hakkında. 
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8. Yapılan bu teşebbüsler ve gösterilen ko- bir karara bağlanacağını bilginize arz ederim. 

laylığın müspet netice vermemesi üzerine fesih Bayındırlık Bakanı 
hususunun kanun mevzuu olması hasabiyle, du- E. Paksüt 
ramun Bakanlar T^urulunca tezekkür edilerek 

SUNUŞLAR VE 

1. — Türkiye öğretmen Demekleri Millî Fe
derasyonu İkinci Başkanı M. Nuri Kodanoğlu'-
nun, 1962 Millî Eğitim bütçesinin kabulü dola-

TELGRAFLAR 

yısiyle Millet Meclisince gösterilen sevgi ve gü
ven dolayısiyle öğretmenler adına şükranlarını 
bildiren yazısı. 
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Dönem : 1 
Toplantı: 1 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı 49 
Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arıkan ve 9 arkadaşının, Kaçakçı
lığın meni ve takibine dair 1918 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
tadiline ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 6829 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesiyle eklenen birinci maddesine bâzı fıkralar 

ilâvesi hakkında kanun teklifi ve Gümrük ve Tekel ve İçişleri 
komisyonları raporları (2 /55) 

T. B M. Meclisi Yüksek Reisliğine 

1.918 sayılı Kayakçılığın meni ve takilbi hakkındaki Kanunu tadil ve bu kanuna bâzı madde
ler ekliyen 6829 sayılı Kanunun ikinci maddesinin ek birinci maddesine iki fıkra eklenmesine- dair 
kanun teklifimiz gerekçesi ile ıbirlikte sunulmuştur. 

Oereğine müsaadelerini saygı ile arz ve rica ederiz. 

Mardin. 
Mahmpf Ali Arıkan 

Gaziantep 
Ali îhsav Göğü* 

t 

Mardin 
#eüfc» Aysan 

O-aziantep 
M. Clanbolai 

Adana 
M. Geçioğln 

Urfa -
Sabri Kıhc 

[Ma 
Osman Ağan 

Hatay 
H. Bahadır 

15 . 12 . 1961 

Mardin 
Kemal Oral 

Hatay 
İnayet Mursaloğht 

(İKKKKÇK 

191.8 sayılı Kaçakçılığı meni ve takibe dair Kanunun 6829 sayılı K un unla tadil edilen ve bu 
kanuna eklenen ikinci maddenin ek birinci maddesi ile ek 2 nci maddesi 23 . 11 . 1956 tarih ve 4 
8835 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Cenup hudutlarımızda tatbik mevkiine konmuştur. Buna 
göre huduttan itibaj-en içeriye doğru 5 kilometrelik arazi istimlâke tâbi tutulmuş ve 25 kilometre 
içinde kalan bölge içindeki kasaba ve köylerde oturan vatandaşların ellerinde bulundurdukları bü
yük ve küçük baş hayvanlarla yukarda zikri geçen Kararnameye uygun olarak çıkarılan ve Da
hiliye Vekâleti tarafından yayınlanan 5 sayılı Tebliğde tadadedilen emtia ve eşyalar (süt, pey
nir, deri, yün, bağırsak, mercimek, nohut, buğday, Antep Fıstığı, sadeyağ, *vita ve emsali yağ
lar ve sair emtia) için hususi talimatnamesi veçhile ilgili makamlara, bir beyanname vermek mecbu
riyetini vatandaşlara yüklemiş bulunmaktadır. Bu vaziyet karşısında kaçakçılık yapmıyan, hat
tâ kaçakçılıkla mücadele eden hudut boylarındaki büyük çoğunluğu teşkil eden vatandaşlar da lü
zumsuz bir külfete tâbi tutulmaktadırlar. Bu hal ise hudut halkını mutazarrır kılmakta, üzmekte 
ve her an hapis tehlikesi ile karşı karşıya bırakılmaktadır. O dereceki bugün bu şartlar altında hu
dut boylarında yaşıyan vatandaşlarımız bahse konu emtiadan yüz gramını bile civardaki bir kom
şu köydeki bir akraba veya dostuna hediye olarak bile götürememek zorundadır. 

Esas itibariyle alınmış bulunan engelleme tedbirleri kaçakçılığı önliyemediği gibi hudut halkı
nın huzurunu kaçıran bu zecri tedbirler iktisadi ve ticari hayatı hudut kasabalarımızda tamamen 



mefluç bir hale sokmuş bulunuyor. Şunu kabul etmek gerekir ki, hudut boylarında yaşamakta olan 
vatandaşlarımızın yüzde 90 gibi büyük bir çoğur.lığu namuslu insanlar olup asla kaçakçılıkla iş
tigal etmemekte bilâkis kaçakçılığın aleyhlerine yarattığı iktisadi sıkıntı sebebiyle öteden beri 
kaçakçılıkla mücadele etmektedirler. Ancak şu veya bu kasabada, şu veya bu köyde oturan bir
kaç kişinin kaçakçılığı sanatı mutade haline getirmeleri sebebiyle 6829 sayılı Kanunun Bakanlar 
Kuruluna verdiği yetkiye müsteniden bütün bir bölge halkını birkaç şahıs veya köy yüzünden mü
kellefiyetlere tâbi tutmak Anayasamız ile tanınmış seyahat ve sâyüamel hürriyetleri ile asla ka
bili telif sayılamaz. Bu sebeple bahse konu kanun ve buna mümas karar ve tebliğlerin kaçakçılıkla 
iştigali sanatı mutade haline getirmiş kimselerle bu kimselerin oturduğu köylere hasredilmesi çok 
yerinde bir hareket olur. 

Filvaki bu gibi kimselerin barındıkları köylerin böyle bir mükellefiyetten kurtulmak için köy
lerindeki kaçakçı kimselerle bizzat mücadele etmeleri mümkün olacak ve bu suretle kaçakçılık bü
yük mikyasta önlenmiş olacaktır. Gerçekten bugün 25 kilometrelik hudut şeridi içinde kalan 
hudut halkı beyanname külfetinden bizar olduklarından bu mükellefiyetten kurtulmak için köy
lerinde (varsa) kaçakçıları feda etmekten, bunları bu işten vazgeçirmek hususunda her çareye baş 
vurmaktan asla çekinmiyeceklerine kaani bulunmaktayız. 

Neticeten şunu arz etmek isteriz ki, müttehaz tedbirlerin kaçakçılıkla iştigal eden kimselere 
\ve köylere sarf edilmesinin hem hukuk anlayışı hemde âdil ve haklı bir tedbir mahiyetinde oluşu 
ve diğer vatandaşların da böylece huzur içinde yaşama haklarının sağlanması bakımından tama
men yerinde bir hareket olacağı aşikârdır. Bu itibarla kanun teklifimizin kabulünü yüksek takdir
lerine arz ederiz. 

Gümrük ve Tekel Komisyonu raporu 

31.1 . 1962 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından komisyonumuza havale buyurulan Mardin Milletvekili ve 14 arkada-
şmın «Kaçakçılığın meni ve takibine dair 1918 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin tadiline ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 6829 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle eklenen birinci mad
desine bâzı fıkralar ilâvesi hakkındaki kanun teklifi, teklif sahipleri ve Hükümet temsilcilerinin 
iştirakiyle tetkik ve müzakere olundu. 

Kanun teklifinin gerekçesi aynen kabul edilmiştir. 
Ancak teklifin kanun metnindeki başlığın «Kaçakçılığın meni ve takibine dair 1918 sayılı Ka

nunu tadil eden 6829 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin ek birinci maddesine bir fıkra eklenmesi
ne dair Kanun» olarak değiştirilmesi 1918 sayılı Kanunun isminin belirtilmesi bakımından uygun 
görülmüştür. 

Metnin 1 nci maddesinin 1 nci fıkrası, işbu kanun yürürlüğe girince mer'i kararname ve teb
liğlerin kendiliğinden mülga olması tabiî olacağı düşüncesiyle metinden çıkarılmıştır, 

Ayrıca yine birinci maddenin 2 nci fıkrasının son cümlesi de, Hükümete kurulacak komisyo
nun teşekkül tarzında yetki tanımak mülâhazaüiyle reddedilmiş ve madde aşağıda sunulan şekilde 
kabul edilmiştir. 

T. C. 
Millet Meclisi 

Gümrük ve Tekel Komisyonu 
Esas No: 2/55 
Karar No: 2 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 49 ) 



Metnin 2 nci maddesi ise, mahsus talimatnamenin hazırlanmasını ve kurulacak mahalli komis
yonların çalışabilir hale gelmesini sağlamak amaciyle, kanunun yürürlüğe girmesinin, yayınlanma
sından bir ay sonraya bırakacak şekilde değiştirilmiştir. 

Metnin 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
öncelikle müzakeresi temennisiyle Genel Kurula sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa ar« olu

nur. 
Komisyon Başkanı 

Osman Orhan Bilen 

Üye 
Ali Cüceoğlu 

Üye 
Nakit Teni§ehirlioğlu 

Üye 
Mehmet Kazova 

Sözcü 
Necmettin Akan 

Üye 
İbrahim Abak 

Üye 
Cevdet Oskay 

Üye f 
Reşit önder 

imzada buluıuamıadı 

Kâtip 
Şükrü Mithat Çavdaroğlu 

Üye 
Mehmet Kesen 

Üye 
Fevzi Geveci 

imzada ıbulumamacU 
Üye 

Suphi Kontak 
imzada bulunamadı 

üye 
Ali Turanlı 

imzada buluaıaımadı 
Üye 

Hilmi Okçu 
tmzaJda brdunamaJdı 

Üye 
Ha§im Tan 

içişleri Komisyona rapora 
Millet Meclisi 

tçi$leri Komisyonu 
Esas No ': 2/55 
Karar No : 7 

35 . M\ İ962 

Yüksek Başkanlığa, 

Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arıkan ve 9 arkadaşının, Kaçakçılığın meni ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin tadiline ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
6829 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle eklenen birinci maddesine bâzı fıkralar ilâvesi hakkın
daki ' kanun teklifi, Millet Meclisi Genel Kurulunun 44 ncü Birleşiminde müzakere olunurken, 
komisyonumuzun isteği üzerine, aynı tarihte komisyonumuza havale buyurulmuş olan mezkûr 

teklif, teklif sahibi ve ilgili bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda görüşülmüş
tür : , 

Teklifin gerekçesinde belirtilen hususlar ve Gümrük ve Tekel Komisyonunca tesbit edilen 
esaslar, prensip itibariyle komisyonumuzca da yerinde mütalâa'olunmuştur. 

Ancak, hudut bölgelerimizde huzursuzluk vesilesi olmuş bir mevzuda, vatandaş hakları ile 
Devlet menfaatlerini en uygun tarzda tevhidetmesi gereken hükmün tedvininde, sarahate yer 
vermenin faydalı olacağı mülâhazasiyle fıkra yeniden kaleme alınmış ve yapılan bu değişik
likle teklif kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi Genel Kuruluna arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Millet Meclisi 

İçişleri Komisyonu Başkanı 
izmir 

Osman Sabrı Adal 

Erzurum 
Adnan Şenyurt 

Sözcü 
Edirne 

tlhami Ertem 

Eskişehir 
Şevket Asbuzoğlu 

Kâtip 
Ankara 

Zühtü Pehlivanlı 

Konya 
thsan Kabadayı 

Afyon K. 
ffalûk Nur Baki 

Kütahya 
Sezai Sarpaşar 

Sivas 
tbrahim Gnker 

Sivas 
Rahmi Giinay 

Van 
Şükrü Köset eisoğln 

M. Mecliıi f a Sayısı: 49 ) 



4 
MARDİN (MİLLETVEKİLİ MEHMET ALİ 
AıRTK'A'N VE 9 1ABIRADAŞINTN TEKLİFİ 

1918 sayılı Kaçakçılık Kanununu tadil eden 
6829 sayılı Kanunun ikinci jmaddesine eklenen 

birinci maddeye ek kanun teklifi 

MADDE 1. — 6829 sayılı Kanunun ikinci 
maddesinin, ek bilinci maddesine aşağıdaki fık
ralar eklenmiştir : 

(ıŞu kadar ki emniyet 'bölgesi dâhilinde kalan 
kasaba ve köylerle sair meskûn yerlerde ikamet 
edenler veya barınanlar tarafından bu kanuna 
müsteniden 23 . 11 . 1956 tarih ve 4/8335 sayılı 
Bakanlar Kurulu kararma uygun olarak yayın
lanmış olan 5 sayılı tebliğde tada d edil en küçük ve 
büyük baş hayvanlarla eşya ve emtianın azalıp 
çoğalması veya başka yerlere taşınması halinde 
talimatname veçhile ilgili makamlara vermekle 
mükellef bulundukları beyannameler buna mü
masil işlemler işjbu kanunun yürürlüğe girmesin
den itübaren işlemden kaldırılmıştır. 

Ancak emniyet bölgesi dâhilinde oturanlardan 
kaçakçılığı sanatı mûtade haline getirdiği veya 
kaçakçılıkla iştigal ettiği anlaşılan kimselerle bu 
kimselerin oturduğu kasalba ve köyler halkı ka
çakçılığı takip ile mükellef ilgili makamların tek
lifi ve valilikçe teşkil edilecek komisyon kararı ve 
mahsus talimatnamesi veçjhile beyanname vermek 
ve 5 sayılı teni iğde derpiş edilmiş bulunan mükel
lefiyetleri yerine getirmek zorundadırlar. Vali
nin başkanlığında teşekkül edecek komisyon ka
çakçılığı. takiple tavzif edilmiş bulunan »sivil ve 
askerî makamların tâyin edecekleri birer temsilci 
ile toplanır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayınlandığı tarih
ten itibaren yürürlüğe girer. i; 

'MADDE 3. -— Bu kanunu tatbika Bakanlar 
kurulu vetkilıdir. 

GÜMRÜK VE TEKEL KOMİSYONUNUN 
DEĞIŞTİRİŞİ 

Kaçakçılığın meni ve takibine dair 1918 sayılı 
Kanunu tâdil eden 6829 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin ek 1 nci maddesine bir fıkra eklen

mesine dair Kanun 

MADDE 1. — 6829 sayılı Kanunun 2 nci 
on add esinin ek birinci maddesindeki 1 nci fıkra
nın sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

Emniyet bölgesi dâhilinde oturanlardan fcı 
çakçılıkla iştigal ettikleri .anlaşılanlarla bunla
rın oturdukları mahalleler ve köyler halkı ka 
eakçılığı takip ile mükellef ilgili makamların 
teklifi ve valilikçe teşkil edilecek komisyon ka 
rarı ve mahsus talimatnamesi veçhile beyanna
me vermekle mükellef tutulabilMer. 

MADDE 2. Bu kanun yayınlandığı tarih
ten bir ay sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 3. •-•- Bu kanunu tatbik a Bakanlar 
Kurulu yetkilidir. 

M Mertlisi (S. Sayısı : 49) 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEĞİŞTÎRİŞÎ 

Kaçakçılığın meni ve takibine dair 1918 sayılı 
Kanunu tadil eden 6829 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin ek 1 nci maddesine bir fıkra eklen

mesine dair Kanun 

MADDE 1. — 6829 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin ek 1 nci maddesindeki, birinci fık
ranın sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

«içişleri ve Gümrük ve Tekel bakanlıkla-
• raıca müştereken hazırlanacak talimat hüküm
leri dairesinde, bölge valisinin başkanlığında 
vilâyet jandarma kumandanı, emniyet müdürü, 
seyyar jandarma alay kumandanı, belediye, ti
caret ve sanayi ve ziraat odaları başkanlarından 
müteşekkil komisyon, kaçakçılığı takip" ile mü
kellef makamların teklifi üzerine, emniyet böl
gesinde bulunan ve kaçakçılıkla iştigal eden şe
hir, kasaba ve köyler halkını münferiden ve
ya toptan beyanname vermeye tâbi tutabilir. 
Bunun dışında her ne suretle olursa olsun ay
rıca beyanname istenemez.)» 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi 2 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi 3 ncü 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

M. Midi» ( & Sayıaı • 49 ) 





Donem : 1 
Toplantı: ı MÎLLET MECLİSİ S. Sayısı : 

3499 sayılı Avukatlık Kanununun 49 ncu maddesinin 
değiştirilmesine ve 117 nci maddesinin kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ile Adana Milletvekili Kemal Sarı-
ibrahimoğlu ve 4 arkadaşının, 3499 sayılı Avukatlık 
Kanununun 49 ncu maddesine bir fıkra ilâvesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (1/30, 2/14) 

3499 sayılı Avukatlık Kanununun 49 ncu maddesinin değiştirilmesine ve 117 nci maddesinin 
kaldırılmasına dair kanun tasarısı (1/30) 

T.C. 
Başbakanlık 10 . 1.1962 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı: 71 -1609/75 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
4 . 1 . 1962 tarihinde kararlaştırılan «3499 sayılı Avukatlık Kanununun 49 ncu maddesinin değiş
tirilmesine ve 117 nci maddesinin kaldırılmasına dair kanun tasarısı» gerekçesiyle birlikte ilişik ola
rak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 

İsmet înönü, 

GEREKÇE 

1. Mahkeme sırasında münasip olmıyan söz veya fiilde bulunan kimseler hakkında duruşmanın 
inzibatı yönünden yapılacak işlemler Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 70 ve 150 nci; Ce/:a 
Muhakemeleri Usulü Kanununun ,378 ve 379 ncu maddelerinde gösterilmiş; ' Avukatlık Kanununun 
49 ncu maddesinin 3 numaraları fıkrası ile de, Hukuk ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunlarını ti 
duruşmanın inzibatına mütaallik hükümlerinin n ahfuz tutulduğuna işaret olunmuştur. 

Filhakika mahkemenin inzibatını temin ile mükellef bulunan ve Türk milleti adına yargı yetkisi
ni kullanan Hâkimin, bu ulvi müesseseye karşı işlenen fiillerden ve sarf edilen sözlerden dolayı 
mahkeme mehabetini koruma hususunda geniş ve şümullü salâhiyetlerle mücehhez kılınması; mah
keme mehabetine karşı vukubulan cüretkâr ve mütecaviz hareketlerin ânında kırılarak önlenmesi za
ruridir. Nitekim Usul Kanunlarında «duruşma inzibatını bozan her şahıs» ve «mahkemeye karşı 
münasibolmıyan bir kavil ve fiilde bulunan bir kimse» tarzında kullanılan mutlak ve geniş ifadeler
le söz konusu edilen hususa* ne kadar ehemmiyet verildiği her türlü tereddüdü" izale edecek bir tarz

c a açıklanmıştır. 

38 
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Herkesin mahkemeye karşı daima nezaket çerçevesi içerisinde hürmetkar davı anması, her şey

den evvel yargı yetkisinin Türk Milleti adına kullanılmasının tabiî ve.zaruri bir neticesi olmak lî-
zımgelir. Bu bakımdan bu lâzimeye riayet etmiyen şahıslar hakkında duruşma inzibatının temini için 
gereken tedbirlerin alınması zarureti aşikâr bulunmaktadır. Aksi takdirde nizamı ihlâl eden söz ve 
hareketler önlenmeden salim bir şekilde yargılama yapma imkânı yok edilecek, bunun neticesi ola
rak da haklar zedelendiğinden adalet; tevzi vazifesi lâyıkı ile yerine getirilcmiyecektir. 

3499 saydı Avukatlık Kanununun 22 nci maddesinde, âmme hizmeti mahiyetinde bir meislrk ola
rak kabul edilen Avukatlığın gayesi, hukuki bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine tah
sis, tarafların hukuki münasebetlerinden veya karşılıklı menfaatlerden doğan ihtilâfların hakka uy
gun olarak halline tavassut ve umumiyetle mahkemelerle diğer resmî mercilere kanunun tam. ola
rak tatbiki hususunda yardım etme olarak tarif edilmiş bulunmaktadır. 

Bu bakımdan Avukatın mahkemeye herkesden fazla hürmetkar davranması ve bu hususa titiz
likle riayet etmesi ın.ensubolduğu meslekin icabıdır. Kaldı ki, bir. hakkın veya şahsın müdafaası 
için hürmet ve nezaket icapları dışına çıkılmasına vo hele duruşma inzibatının ihlâl edilmesine lü
zum ve zaruret dahi yoktur. 

Bu sebeple hâkimin yardımcısı bulunan ve âmine hizmeti ifa eden bir meslekin münfesihi olan 
avukat hakkında usul kanunlarındaki yetkilerin mahkemelerce aynen tatbik edilebileceğini dü
şünmek kanuni hâzı mahzurlar tevlideylemektedir. 

Evvelâ avukatın duruşma inzibatı mülâhazalariyle tevkifhaneye gönderilmesi veya bu mak
satla ona ceza verilmesinin avukatlık meslek ve şerefini zedelediği ve onu rencide ettiği inkâr 
edilemiyecek bir hakikattir. 

Saniyen avukatın bir an için duruşma âdabı dışına çıktığı ve mahkemeye karşı münasibol-
mıyan şekilde söz ve harekette bulunduğu kabul edilse dahi, hâkimin tevkif ve ceza dışındaki 
müeyyidelerle bu hareketi önlemek, ceza 'mahkemesinde kendisini salondan dışarıya çıkartmak, 
hukuk mahkemesinde gıyapta dahi dâvayı niyet etmek mevkiinde ••bulunmasından başka avu
kat bu fiilleri münasebetiyle bağlı bulundukları baroların inzibati cezalarına da mâruzdur. Bu 
bakımdan baroların inzibati takibine muhatap bulunan avukatın duruşma inzibatı yönünden ayrı
ca hâkimin cezasına mâruz bırakılması vııkubul.uı bir fiilin aynı mahiyetteki iki ceza ile teczi
yesi neticesine müncer olmak suretiyle arzu edilmiyen ve ceza sistemine de aykırı düşen bir 
durum tevlidetmektedir. • 

Şuranmı da belirtmek lâzımdır ki, avukat duruşma sırasında işlediği suçlar sebebiyle 49 ncu 
maddenin 1 ve 2 nci fıkralarında gösterilen usuller dairesinde cezai kovuşturmaya da tâbi bu
lunmaktadır. 

Yukarda izah olunduğu veçhile gerek mahkemenin ve gerekse meslekî teşekküllerin inzibati mua
melelerine muhatap bulunan, ayrıca suç mahiyetindeki hareketleri sebebiyle de cezai takip altında olan 
avukatın, bir de duruşma inzibatı mülâhazası ile tevkif edilerek ceza evine gönderilmesi hususu bu 
bakımdan müdafaa hakkını tahdit ve,tazyik altında bulunduracak ve Anayasa teminatı altında olan 
bu hakkı kısıtlıyacak mahiyettedir. 

Esasen Hukuk ve Ceza Muhakemeleri Usulü kanunlarımızın mehazını teşkil eden kanunlarda da 
- avukatların duruşma inzibatı mülâhazaları ile tevkif edilebileceğine dair bir hüküm de mevcut bulun

mamaktadır. 
2. 1 Aralık 1938 tarihinde yürürlüğe giren 3409 sayılı Avukatlık Kanununun 117 nci maddesi 

ile «Mevzuu irtica ola.n veya millî vahdet ve şuurla telifi mümkün olmıyan fiillere mütaallik dâva
ları deruhde etmeyi itiyat edenler disiplin takibatına lüzum kalmaksızın Baro İdare Meclisinin talebi 
üzerine Haysiyet Divanı kararı ile meslekten çıkarılabilirler. 

Muhitindeki temas ve faaliyetleri itibariyle muayyen bir baro mmtakası dâ,lıilinde avukatlık yap
maları millî, meslekî, ahlâk ve menfaat bakımından tecviz edilemiyenlerin isimleri, Baro İdare Mecli
sinin talebi üzerine Haysiyet Divanı kararı ile mensuboldukları baro levhasından silinir» hükmü sevk, 
edilmiş, bulunmaktadır. 
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Kendisine isnadolunan fiilin vâsıf ve mahiyeti ne olursa olsun, sanık olarak mahkemeye sevk edi

len bir ferdin; müdafaa hak ve imkânlarından mahrum bırakılmasının tecvizine imkân olamıyacağı gi
bi; bu husus, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 31 nci maddesi ile vaz'olunan «hak arama hürriyeti» 
ni kısıtlamakla ve temel haklardan bulunan kişi .hakkını zedeleyici bir mahiyet -taşımaktadır. 

Diğer taraftan 117 nci maddenin, avukatlık mesleki bajummdan dahi çalışma hürriyetini takyid-
edici bir durum arz etmesi karşısında mezkûr hükmün Anayasamızın 40 nci maddesi ile de mutabakat 
halinde bulunduğu ileri sürülemez. 

Bundan başka 117 nci maddenin 2 nci fıkrası, Anayasanın 118 nci maddesi ile mevzu esasa da uy
gun bulunmamakta ve bu cümleden olarak avukata isnadolunan kusurlu hareketin mahiyetini kesin. 
olarak tebarüz ettirmemektedir. ™ 

Bu gerekçeler muvacehesinde sözü geçen 117 nci madde hükmünün kaldırılması zaruri görülmekte
dir. 

Gerçi bu hususun, Avukatlık Kanununun tümü üzerinde yapılması mutasavver tadilât sırasında 
.nazarı itibara alınması düşünülebilirse de, mevzuun ehemmiyeti, yürürlükten kalkması iktiza eden 
hükmün Anayasaya mugayereti, maddenin bir an ünce meriyetten kaldırılmasını kaçınılması imkân-, 
sız bir mecburiyet haline getirmiştir. -

Adana Milletvekili Kemal Sanibrahimoğlu ve 4 arkadaşının, 3499 sayılı Avukatlık Kanununun 
49 ncu maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanun teklifi (2/14) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

3499 sayılı Avukatlık Kanununun 49 ncu maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanun teklifimiz 
gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerinizi saygılarımızla rica ederiz. 
4 Aralık 1961 

Adana Milletvekili Maraş Milletvekili Konya Senatörü Niğde Milletvekili 
K. Sanibrahimoğlu Dr. H. F> Evliya M. Kılıç A. Eren 

Adalet Partisi 
tçel Milletvekili 

B. Bozdoğan 

GEKEKÇE 

3499 sayılı Avukatlık Kanununun 49 ncu maddesinin 3 ncü (bendi delâleti i le Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununun 150 nci ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 379 ncu madde
leri gereğince duruşmayı idare eden hâkim, duruşmanın inzibatını ihlâl ettiği 'iddiasiyle bir 
avukatı dinleyiciler huzurunda tevkif edip hapishaneye yollıyabilir. Aynı hâkim 24 saat içinde 
sorguya çekmek suretiyle temyizi mümkün olmamak kaydiyle bir haftaya kadar hafif hapsine 
karar verebilir. 

Bu hüküm, Avukatlık Kanununun ve iç hukukumuza mal olmuş bulunan İnsan Haklar Evren
sel Beyannamesinin lâfzına ve ruhuna .aykırıdır. Müdafaa hakkını temelinden sarsmakta olup 
antidemokratik bir hükümdür. 
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Avukatlık âmme hizmeti mahiyetinde bir meslektir, ve gayesi avukatların bilgi * ve tecrübe

lerini adalet hizmetine tahsis ve kanunların tanı olarak tatbikinde resmî mercilere ve adalet 
mensuplarına yardım etmektir. Bu esas. Avukatlık Kanununun 22 nci maddesinde veciz bir şe
kilde ifadesini bulmuştur. Millî iradenin bu tezahürü karşısında tahsil dereceleri aynı ve va
zifeleri aynı gayelere müteveccih olan avukatları hâkimler muvacehesinde dûn mevkie düşü
ren ve tevkif gibi insan haysiyetini ve şerefini kıran bir cezanın tehdidine muhatap kılmak 
meslekî şeref ve haysiyet anlayışına aykırıdır. Hâkimlerle avukatlar arasındaki samimî iş 
birliğini imkânsız kılan bjr hükümdür. 

Bu hüküm Avukatlık Kanununun 49 neu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında ifadesini 
bulan-prensibe de aykırıdır. Bu hükme göre kanunen cezayı mucip daha ağır meslekî suçlar 
için takibat icrası Vekâletin iznine tâbidir. Kanun vâzıınm üçüncü fıkra ile bu prensibi zede
lediği açıkça görülmektedir. 

Diğer taraftan avukatlar, Avukatlık Kanunu hükümleri gereğince ihtardan, meslekten 
ihraca kadar giden ceza tehdidi altındadırlar. Şayet meslekî bir hataları ve uygunsuz hareket
leri duruşma esnasında veya duruşma dışında vâki olursa, Baro Riyasetine mahkemece yazılmak 
suretiyle ihraca kadar giden meslekî cezaları ve ilebileceği gibi, suç teşkil eden bir hareketi tak
dirinde umumi hükümler gereğince takibat iö ası da mümkündür. Şu hale göre hâkimlere 
avukatları tevkif salâhiyetini veren maddenin mahsus bendi aslında haşiv telâkki edilmek lâ
zımdır. 

Bu sebeplere binaen bahis mevzuu fıkranın ilâvesini teklif ederiz. 
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ADANA MİLLETVEKİLİ KEMAL SARIİBRAHÎMOĞLU VE DÖRT ARKADAŞININ TEKLİFİ 

3499 sayılı Avukatlık Kanununun 49 ncu maddisine hir fıkra ilâvesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 3499 sayılı Avukatlık Kanununun 49 ncu maddesine aşağıdaki dördüncü fıkra 
eklenmiştir. 

Fıkra 4. t— Anaak duruşmanın inzibatına mütaallik hükümlerden tevkif hükmü avukatlar 
hakkında tatbik edilemez. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya Adliye Vekili memurdur. 

Millet Meclisi Adalet Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu IS. S. 1963 

Esas No. 1/30, 2/14 
Karar No. 2 

Millet Meclisi Yüksek Bakanlığına 

3499 sayılı Avukatlık Kanununun 49 ncu maddesine bir fıkra ilâvesine dair Adana Millet 
vekili Kemal Sarıibrahiraoğlu ve arkadaşları tarafından verilen kanun teklif^ ile mezkûr kanu
nun 49 ncu maddesinin değiştirilmesine ve 117 nei maddesinin yürürlükten kaldırılmasına dair 
Hükümet tasarısı, Adalet Bakanlığı temsilcisi hazır olduğu halde tevhiden tetkik ve müzakere 
olundu : 

1. 3499 sayılı Avukatlık Kanununun 49 ncu maddesi; avukatların vazifeden doğan veya va
zife şırasında işlenen suçlardan dolayı haklarında takibat icrasını Adliye Vekilinin iznine bağla
makta ve fakat 3 ncü fıkrası ile Hukuk ve Ceza Muhakameleri Ü3UİÜ Kanununun duruşmanın 
inzibatına mütaallik hükümlerinin mahfuz olduğu kaydını taşımaktadır. 

Duruşmanın inzibatına mütedair hükümler H M. U. Kanununun 70 ve 150 nei maddeleri ile 
C. M. U. Kanununun 378 ve 379 ncu maddelerinde gösterilmiştir. Hukuk usulünün 150 nei mad
desinin ikinci fıkrasına göre; bir kimse mahkeme huzurunda münasip olmıyan bir kavil veya 
fiilde bulunursa derhal reis tarafından mahkeme 'kararı ile tevkifhaneye gönderilir. Ve 24 saat 
zarfında isticvabolunarak bir haftaya kadar hafif hapis veya 25 liraya kadar hafif cezayı nakdî 
ile mücazat olunmasına karar verilir. 3 ncü fıkrasına göre ise; münasibolmıyan kavil veya fiil 
daha ağır cezayı müstelzim ise derhal tutulacak zabıt varakası ile aidolduğu ceza mahkemesine 
verilir. Ceza usulünün 379 ncu maddesi dahi aynı mahiyette hüküm vaz'ederek muhakeme sıra
sında mahkemeye karşı münasibolmıyan bir kavil veya fiilde bulunan bir kimsenin derhal mah
keme kararı ile tevkif olunacağını âmir bulunmaktadır. 

Bu hükümlere göre avukat mahkemede uygunsuz ve yakışıksız bir söz sarf ettiği veya bir 
fiil ve harekette bulunduğu iddiası ile bu söz ve hareketler suç mahiyetinde olmasa, hattâ kas-
dî bulunmasa dahi derhal tevkif olunarak ceza evine gönderilebilecektir. Avukat, Avukatlık 
Kanununun 22 nçi maddesinde ifadesini bulduğu veçhile, âmme hizmeti mahiyetinde meslek icra 
eden, hukuki bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine tahsis, tarafların hukuki münasebetlerinden 
veya karşılıklı menfaatlerinden doğan ihtilâfların hakka uygun olarak halline tavassut, mahke
me ve resmî mercilerde kanunun tam olarak tatbikine yardım eden ve böylece gördüğü hizmetin 
haysiyet ve şerefine uygun hak ve vazifeleri bulunan bir kimsedir. Bu itibarla taşıdıkları sıfatın 
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ve gördükleri hizmetin mahiyeti icabı vazifelerimi ifa sırasında veya vazifeden doğan suçları 
hakkında takibat icrası diğer âmme hizmeti gören memurlardan farklı mütalâa edilerek Adalet 
Bakanının iznine tâbi kılınmıştır. 

Hal böyle ilken 49/3 ile bu ana kaideden inhiraf olunarak duruşmanın inzibati mülâhazası ile 
hukuk usulünün 150 nci ceza usulünün 379 ncu maddeleri mucibince tevkif ve ceza müeyyidesi
nin baskısı altına alınmıştır. Usul kanunlarımızın mehazında bulunmıyan bu hükmün avukatlara 
teşmilinin duruşmanın inzibati endişeline müstenit bulunduğu aşikâr olmakla beraber antide
mokratik bir hüviyet taşıdığı da izahtan varestedir. 

Duruşmanın inzibati ve mahkemenün idaresi Türk Milleti adına kaza yetkisine haiz, adalet 
tevzi eden hâkime aittir. Hâkim"salim yargılama usulleri ile neticeyi istihsal, mahkemenin meha
betini, hakkın zaferini temin edebilmek için yanında daima temel hukuk kaideleri ve fikirleri ile 
mücehhez avukatı yardımcı olarak görecektir. Deruhde ettiği dâvanın icaplarını, hakkın müda
faasını her an tev'kif düşünce ve endişesi içinde lâyiıkı veçhile yapamıyan bir avukatın hâkime 
ve adalete yardımcılık binnetice âmme hizmeti görmek vasfında çok şey kaybedeceği hususa aşi
kârdır. Esasen hâkim, her iki usul Kanununun 70 ve 368 nci maddeleri gereğince duruşmanın 
inzibatını ihlâl eden, mahkemenin mehabetiyle ka'bili telif olmıyan uygunsuz söz ve fiilde bulunan 
kimseleri derhal mahkemeden çıkarabileceği gibi ika olunan fiil ve hareketler suç teşkil ettiği 
takdirde zabıt tutarak halklarında takibat icrası için ilgili mercilere havale etmek salâhiyetine 
haiz ve duruşmayı salim ve doğru istikamette sevk için kâfi tedbir ve müeyyidelere sahiptir. 

Halbuki avukatlar, Avukatlık Kanununun 82 ve 83 ncü maddeleri gereğince avukatlık vakar 
ve şerefine uymıyan fiil ve hareketlerinden dolayı ihtardan meslekten çıkarmaya kadar varan 
disiplin cezalarına mâruzdurlar. Bir avukatın mahkemede vâki bir fiil ve harekotind'en mahkeme
ce ve baroca hakkında ayrı ayrı inzibati yönden takibat yapılması ve ayrıca suç mahiyetinde ise 
umumi hükümler gereğince daha ağır cezai müeyyidelerle karşılaşması aynı fiil için birden 
fazla ceza verilemiyeceğine dair umumi ceza sistem ve prensiplerine aykırıdır. 

Avukatın duruşma inzibatı yönünden tevkifi ve cezalandırılması müdafaa hakkının kutsiyeti, 
kasıtlanması, tazyik altında bulundurulması gibi bîr neticeye müncer olduğundan insan hak ve hürri
yetlerine Anayasanın 31 nci maddesine de muhaliftir. 

Avukat, ferdin hak arama hürriyetinin tabiî yardimcısıdır. Meşru bütün vasıta ve yollardan 
faydalanmak suretiyle Yargı mercileri önünde savunma hakkına sahibolan ferdin bu hakkını avukat 
vasıtasiyle kullanmasında tahdit tazyik ve hattâ tehdide mâruz kalması temel hak ve hürriyetlerle 
de kabili telif değildir. 

Bu sebeple Avukatlık Kanununun 49 ncu maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair teklif 
ve Hükümet tasarısı; mezkûr fıkranın, 49 ncu madde de ifade olunan ana kaideye, avukatın ifa 
ettiği hizmetin haysiyet ve şerefine, ceza hukukunun umumi prensiplerine, ferdin temel hak ve 
hürriyetlerine binnetice Anayasa'ya aykırılığı bakımından muhik ve mukni görülmüş olduğundan 
tasarıdaki metin müzakere olunarak aynen kabul edilmiştir. 

2. — Avukatlık Kanununun 117 nci maddesinin yürürlükten kaldırılmasına dair Hükümet tekli
fine gelince : 

Bu maddeye göre; mevzuu irtica olan yahut Millî vahdet ve şuurla telifi mümkün olmıyan fiillere 
mütaallik dâvaları deruhte etmeyi ihtiyat haline getiren avukatlar disiplin takibatına lüzum kalmak
sızın baro idare meclisinin talebi üzerine haysiyet Divanı kararı ile meslekten çıkarılabileceklerdir. 
Ayrıca muhitindeki temas ve faaliyetleri itibariyle muayyen bir baro mmtakası dâhilinde Avukatlık 
yapmaları millî meslekî ahlâk ve menfaat bakımından tecviz edilemiyenlerin isimleri Baro idare 
Meclisinin talebi üzerine Haysiyet Divanı kararı ile mensuboldukları baro levhasında kayıtlar siline
cek ve kayıtları silinenler levhasından çıkarıldıkları baro mmtakası dâhilinde Avukatlık yapamıyacak-
lardır. Haysiyet Divanınca verilecek kararlar kesin olup hiçbir mercie müracaat olunamıyacaktır. 

Mezkûr madde maznunun müdafaa imkânını ortadan kaldıran ağır bir hükmü ihtiva etmekte
dir. Bu maddenin müeyyidelerine mâruz kalan* avukat beraeti pek muhtemel olan bir sanığın mü-
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dafaasmı deruhte edemiyecektir. Hiçbir avukat müvekkilinin müsnet suçtan beraet mi edeceğini 
yoksa mahkûm mu olacağını önceden tahmin edemez. Beraeti zimmet asıldır. Masum olmaması çok 
muhtemel bir sanığın müdafaasını mahkûm olması halinde itiyat unsurunun tekevvünü ile meslek
ten çıkarılma korkusu altında bulunan bir avukat üzerine alamıyacaktır. Böylece müdafaa imkân
larından mahrum bir kimsenin pek zayıf delillerle mahkûmiyeti gibi gayriâdil neticelerle karşıla
şılmış. olacaktır. -Kaldıki müsnet subut ve ademi subutundan başka unsurlarının tekevvün edip et
mediği de ayrıca tahlil, münakaşa ve geniş hukuki bilgi ve görüşe muhtaç mevzular olup sanığın 
kendisinin mücerret müdafaası ile aydınlanması imkânsızdır. 

Müdafaa hakkı mukaddestir. Ferdin temel haklarındandır. Kendisine isnadolunan fiilin vasıf ve 
mahiyeti her ne olursa olsun ferdi; hukukunu müdafaa için meşru vasıtalardan mahrum edecek her 
tedbir ve müeyyide antidemokratik olmaya mahkûmdur. Madde de bahis mevzuu bir suçla itham 
edilen bir kimse eli kolu bağlı müdafaa imkânlarından kısıtlanmış olarak en âdil mahkeme huzu
runa çıkar.ılsa dahi vet'ilecek karar âmme vicdanının itimat ve inanma mazhar olmıyacak yerini 
şüphe ve tereddüde bırakacaktır ki, bunun hukuka bağlı Devlet mefhumu ile telifine imkân yok
tur. 

117 nci maddedeki suç mevzu unun unsurlarından biri de avukatın bu kabil dâvaları deruhde et
meyi itiyat edinmesidir. Avukatlar hukuki ce^ai, siyasi, idari, ticari mahiyette olan dâvaların 
iddia .ve müdafaalarını binnetice takibini üzerlerine alırlar. Ancak mevzurarm ehemmiyeti ve geniş
liği göz önünde tutularak muayyen mevzulara mütaallik dâvalan almayı itiyat edinmiş avukatlar da 
vardır. Gerek ihtisasları ve gerekse efkârıumumiyede bıraktıkları intiba onları belirli bir mevzu 
üzerinde çalışmaya sevk etmektedir. î t iyat ; âdet edinme, alışkanlıktır. Avukatlık meslekinde ise 
bu tabiî bir haldir. Maddenin lehinde mütalâa serd edenler itiyat unsurundan avukatın kasdi hareke
tini aramak suretiyle yabancı ideoloji veya irticai benimsemiş olduğu neticesine varmaya çalış
maktadırlar ki, bu hal de fiil şayet mevcut ve sabit ise ve delilleri varsa o avukat için meslek hü
viyeti dışında 'takip mevzuunu teşkil eden bir suçtur. Bâzıları da müdafiin mahkemede kasıtlı ola
rak suç mevzuunun memlekete zarar verecek şekilde propagandasını yaptığından bahis ile bu mad
denin yerinde olduğunu ileri sürmektedirler. ,Her iki mütalâada avukat ve suç mevzuunun tefrik 
edilmemesinden ileri gelmektedir. 117 nci madde avukatın hukuki ve kişisel varlığı ile sanığı ve 
suç mevzuunu yekdiğerine karıştırmıştır. Metinden çıkan mânaya göre avukat âdeta hâdisenin için
de mütalâa edilmiştir. Halbuki ceza hukukumuzda, suç, sanık ve müdafii ayrı hukuka prensip ve 
kaidelere tâbi unsurlardır. . 

Mezkûr maddenin ikinci fıkrasındaki hüküm, Avukatlık Kanununun 2,82 ve 83 ncü maddeleri 
ile tearuz halindedir! Bu maddeler bir avukatın haiz olması lâzım gejen maddi ve mânevi vasıf
ları göstermişlerdir. Şeref ve . haysiyeti muhil bir suçtan veya ağır hapsi müstelzim bir cürüm
den mutlak surette yahut bir cürümden bir sene veya daha ziyade hapis cezası ile mahkûm olan
lar cezai veya inzibati bir karar neticesinde meslekî bir suçtan dolayı hâkim veya memur yahut 
avukat olma vasfını kaybetmiş yahut meslek şeref ve haysiyetine uymıyan halleri bulunanlar avu
kat olamazlar. 82 ve 83 ncü maddeye göre de; avukatlık vakar ve şerefine uymıyan fiil ve hare
ketlerde bulundular, meslekî faaliyette vazifesini yapmıyan veya vazife icabı olan dürüstlüğe riayet 
etmiyenler hakkında ihtardan ruhsatnamenin alınmasına kadar varan disiplin cezaları tatbik olu
nur. 117 nci maddenin ikinci fıkrasındaki millî, meslekî ahlâk *ve menfaat tâbiri indî mütalâaların 
mahsulü-olmaktan ileri geçemiyeceği gibi zait bir hükümdür. Ayrıca avukatın baro levhasından si
linip başka bir bölgede icrayı meslek etmesini zorlıyan hükmün, âmme hizmeti mefhumu, mesle
ğin şeref ve haysiyeti ve herkesin dilediği yerde çalışma hak ve hürriyetine sahip bulunduğuna 
dair Anayasanın 40 nci maddesi ile telifi mümkün değildir. Bu bakımdan tamamiyle antidemok
ratik bir -mahiyet taşımaktadır. 

Keza. maddedeki, Haysiyet Divanlarınca verilecek kararların kesin olduğuna dair hükümde; 
Anayasanın 118 nci maddesinde yazılı disiplin kararlarının yargı mercilerinin denetimi dışında ka-
lamıyacağma dair esasına uygun değildir. 

M. Meclisi (S. Sayısı -. 88) 
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Bu sebeplerle 117 nci maddenin yürürlüktenkaldırılması hakkındaki Hükümet tasarısının ay

nen kabulüne karar verildi. 
Umumi Heyetin tasvibine arz olunmak üzere Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına sunulur. 

Başkan 
îsmaü Hakkı Tekind 

Üye 
Burhan Arat 

Üye 
Sabri Vardarh 

Sözcü 
Hüdai Oral 

Üye 
Naci Güray 

Üye 
Halim Araş 

Kâtip 
Mehmet Göker 

Üye ; 
fiadık Perinçek 

Üye 
Hasan Fehmi Evliya 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Orhan Apaydın 

Üye 
Mazhar Arikan 

Üye 
Talât Oğuz 

M. Meclisi (S. Sayısı: 38) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

8499 sayılı Avukatlık Kanununun 49 ncu mad
desinin değiştirilmesine ve 117 nci maddesinin 

kaldırılmasına dair kanun tasarısı 

&ADDE 1. ~ 3499 sayılı Avukatlık Kanu
nunun 49 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Madde 49. — Avukatların vazifesinden do
ğan veya vazife şurasında işlenen suçlardan 
dolayı haklarında takibat icrası Adalet Baka
nının iznine bağlıdır. 

Tahkikat Adalet Bakanının tensibedeceği 
makam tarafından yapılır. 

Hukuk ve Ceza Muhakeme Usulü Kanunla
rının duruşmanın inzibatına mütaallik hüküm
leri mahfuzdur. Ancak bu hükümlere göre 
Avukatlar tevkif edilemiyeceği gibi haklarında 
hafif hapis veya hafif para cezalarına da hük-
molunamaz. 

MADDE 2. — 3499 sayılı Avukatlık Kanu
nunun 117 nci maddeci yürürlükten kaldırıl
mıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürürlü
ğe girmesinden önce 1086 sayılı Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununun 150 nci, 1412 sayılı 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 379 ncu 
maddelerine tevfikan Avukatlar hakkında baş
lanmış işlerden dolayı kendilerine ©eza verile
mez; karara bağlananlar da yerine getirilmez. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürür
lüğe girmesinden önce Avukatlar hakkında 3499 
sayılı Kanunun 117 nci maddesine göre başlamış 
muameleler durdurulur; ittihaz olunan kararlar 
yerine getirilmez. Meslekten çıkarılanlar veya 
baro levhasından kaydı silinenlere hakları ba
ro idare kurulları tarafından iade olunur. 

MADDE 3. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini 
Adalet Bakanı yürütür. 

4 . 1 . 1962 

Başbakan 
/ . İnönü 

Devlet Bakanı 
T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

A. Eyidoğan 
Devlet Bakanı 

A. Doğan 

ADALET KOMİSYONU DEĞİŞTİRİŞİ 

3499 sayılı Avukatlık Kanununun 49 nci» 
maddesinin değiştirilmesine ve 117 nci madde 

sinin kaldırılmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir. 

1 nci madde») 

MADDE 2. — Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir, 

2 nci madd«f6 

GEÇİCİ MADDE 1. — Hükümetin gefiîefc 
1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir» 

GEÇİCİ MADDE 2. — Hükümetin geçi© 
2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddem 
aynen kabul edilmiştir. 

M. Mecliai (S. Sayın : 38) 
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Devlet Bakanı 
N. ökten 

Adalet Bakanı 
S. Kmutluoğlu 
İçişleri. Bakanı 
A. Topaloğlu 

Maliye Bakanı 
$„ İnan 

li^ayındırlık Bakan* 
E. Paksüt 

Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı 

8. Serm 
Tarım Bakanı 

C, Oral 
Oaîışma Bakanı 

B, Ecevit 
Banın-Yayın ve Turizm 

Bakanı 
K., MvHyaotfhi 

Devlet Bakanı 
N. Su 

Millî Savunma Bakanı 
î. Hancar 

Dışişleri Bakan* 
S. Sarper 

Millî Eğitim Bakanı 
E. incesulu 

Ticaret Bakanı 
t, Gürsan 

Oiimrük ve Tekel 
Bakanı 

Ş. Buladoğlu 
Ulaştırma Bakanı 

C. Akyar 
Sanayi Bakanı 

V. Çeîiklm§ 

fcm&r ve İskân Bakan s 
M, Güven 

*>&« 

M. Meclisi ( S. SayiBi : 38 } 



Dönem : 1 Cft 
ToPiantı:i M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : OU 

Üniversite öğretim üyelerinden bâzılarının affına ve 
bâzılarının diğer fakülte ve yüksek okullara nakline 
dair 27.10.1960 tarihli ve 114 sayılı Kanuna ek kanun 
tasarısı ile Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'irt, 
İstanbul Milletvekili Oğuz Oran ve Ordu Milletvekili 
Farda GUley ve Afyon Karahisar Milletvekili Hasan 
Dinçer ile Eskişehir Milletvekili Seyfi Öztürk'ün, 
27 Ekim 1960 tarihli ve 114 sayılı Kanunun yürürlükten 

kaldırılmasına dair kanun teklifleri ve Millî Eğitim 
Komisyonu raporu ile Anayasa Komisyonu 
mütalâası ve Maliye ve bütçe komisyonları 

raporları (1/25, 2/1, 2/53, 2/56) 

Üniversite Öğretim üyelerinden bâzılarının affına ve bâzılarının diğer fakülte ve yüksek okul
lara nakline dair 27.10.1960 tarihli ve 114 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı (1/25) 

T. C. 
Başbakanlık 27 . 12 . 1961 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-1625/3701 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Millî Eğitimi Bakanlığınca hazırlanan, ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar 
Kurulunca 22 . 12 . 1961 tarihinde kararlaştırılan «Üniversite öğretim üyelerinden bâzılarının 
vazifesinden affına ve bâzılarının diğer fakülte ve . yüksek okullara nakline dair 27 . 10.1960 
tarihli ve 114 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı» gerekçesi ve ûlişiğiyle birlikte bağlı olarak sunul
muştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 

îsm&t înönü 

GEREKÇE 
28 Ekim 1960 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan 114 sayılı Kanunun Ankara, istanbul, Ege ve 

Atatürk üniversiteleri ile Istanfbul Teknik Üniversiteleri mensuplarından bir kısım öğretim üye ve 
yardımcılarını bu vazifelerinden affetmiş ve 5 nei maddesiyle de «bu kanunla vazifelerinden affedi
lenlerin bir daha üniversite öğretim üyeliği veya yardımcılığı vazifesi ile görevlendirilemiyecekleri-
ni» hükme bağlamış bulunmaktadır. 
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Halen yürürlükte bulunan «Türkiye Cumhuriyeti Anayasası» 58 nci maddesinde : 
«Her Türk kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. 
Hizmete alınmada ödevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayırım gözetilmez» demekte ve 

yine 40 neı maddesinde de «herkesin dillediği alanda çalışma... hürriyetine sahilbolduğunıı» açıklamak
tadır. 

Şu itibarla, bir taraftan 114 sayılı Kanunun mevzuuıbahis 5 nci maddesinin Anayasanın yukar
da tesbit olunan hükümlerine aykırı düşen durumu ortadan kaldırmak ve diğer taraftan 114 sayılı 
Kanunla vazifelerinden affedilmiş olanlardan tekrar üniversitelere dönmek istiyenlerin yeniden 
atanmalarını mümkün kılacak kadroları temin etmek amaçları dâhilinde ve 114 sayılı Kanuna ek 
olmak üzere ilişik kanun tasarısının hazırlanmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

Kanunun 1 nci maddesiyle 114 sayılı Kanunun 5 nci maddesi kaldırılmakta ve bu suretle, halen 
açıkta veya başka görevlerde bulunan üniversite öğretim üye ve yardımcılarının tekrar üniversite^ 
lere dönmeleri imkânı sağlanmış olmaktadır. 

2 nci madde ile 1 nci madde gereğince yapılacak kabul ve tâyin işlemi hususunda Anayasanın 120 
nci maddesiyle konulan esas ve mer'i Üniversiteler Kanununun senatolara verdiği yetki muhafaza 
edilmek suretiyle muhtar üniversitelerin arzu ve iradesi üstün tutulduğu gibi yapılacak tâyinlerin özel
liği de göz önüne alınarak kısa bir süre içinde ifa ve ikmali ve kullanılacak kadroların temini mak
sadı güdülmektedir. 

4 ncü ve 5 nci maddeler yürürlük ve yürütme maddeleri olup 114 sayılı Kanunun yürütülmesi 
Millî Eğitim Bakanına tevdi edilmiş olduğundan aynı hükmün ona ek olan bu kanuna da konması za
ruri görülmüştür. 

Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, Üniversiteler öğretim üyelerinden banlarının vazifele
rinden affına ve bâzılarının diğer fakülte ve yüksek okullara nakline dair 114 sayılı Kanu

nun yürürlükten kaldırılması halanda kanun teklifi (2/1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Üniversiteler öğretim üyelerinden bâzılarının vazifelerinden affına ve bâzılarının diğer fakül
te ve yüksek okullara nakline dair 114 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması hakkında kanun 
teklifimi ilişik olarak sunuyorum. 

Gereken işlemin yapılmasına müsaadelerini rica ederim. 
13 . 11. . 1961 

Burdur Milletvekili 
M. özbey 

OEBBKÇE 

Çeyrek asır maarife hizmet etmiş, emek vermiş bir insan ve bir öğretmen olarak 114 sayılı 
Kanunla vazifelerinden affedilen bu kıymetli ve güzide maarif elemanının tekrar vazifelerine 
alınmaları hem memleket ve hem de millet nef 'ine olacaktır. Bir üniversite ancak yüz senede tekâ
mül edebilir. ölümsüz Büyük Atakürk Doğu - Anadolu'da bir üniversite kurulmasını 1 . 11 . 1937 
tarihinde [Büyük Millet Meclisi açılış nutkundaki işaret ve emirleri ancak yirmi sene sonra 
31 . 5 . 1957 de tahakkuk edebilmiştir. Bugün dünyanın birçok yerlerinde Hükümet tarafından 
olduğu gibi ve bilhassa Amerika'da halk tarafından tesisle idare edilen «halk üniversiteleri» var

i l Meclfei ( S. Sayısı : 50 ) 
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dır. Bu üniversiteler çeşitli araştırmalar yaparak ve bu araştırmaları halka mal ederek ve bu sa
yede halkın istihsal metotlarını iyileştirerek halkın hayat seciyesinin yükselmesinde mühim hiz
metler ifa etmişlerdir. Bizim ise değil halk tarafından Hükümet tarafından tesis edilen üniversi
teler dahi gerek eleman ve gerekse imkân bakımından birçok noksanları mevcuttur. Bunları ne 
kadar telâfi edebilirsek o derece memlekete hizmet etmiş oluruz. Üniversitenin elemanı olan 
profesör ve doçentlerin yetişmesi de senelere bağlıdır. Vatanımız hem üniversitenin ve hem de 
üniversite elemanlarının yokluğunu çok acı olarak hissetmektedir. Bunu hiçbir parti görüşiyle 
ve politika zihniyetiyle katiyen mütalâa etmemek lâzımdır. Vatan partilerin üstündedir. Buna 
hizmet etmek hepimize düşen namus borcudur. Memleket çocukları ve binlerce lise mezunları üni
versite kapılarında ve bu saatlerde «ya ilim ya ölüm» diye bağırmakta ve miting yapmaktadırlar*? 
Buna çare bulmak üniversite kapılarını bu kıymetlere açmak ve bu gençleri okutmak lâzımdır. 
Bu da -ancak fazla öğretim üyesinin mevcudiyetiyle kabil olacaktır, işte dışarıda bom boş duran 
ve vazife bekliyen ilim 'adamlarından, 147 lerden istifade etmek her halde memleketin lehine ve 
nef'ine olacaktır. 

Bu kabul edildiği takdirde; hukuk devleti ülküsü ile bağdaşması ve gerek insan haklan evren
sel Beyannamesi bakımından bu kanunun kabulü şarttır. Bu sadece 147 lerin şahıslarına yapılan 
haksızlığı ve hatayı tamir için değil lıukuk prensiplerine bağlılığı milletlerarası sözleşmelere say
gıyı ihukuk ve adalete >olan güvenliği de kuvvetlendirecek; ve her şeyden önce bizzat üniversite 
akademik hayatın yürümesi için şart olan hukuk ve güvenin yeniden kurulması için de 114 sayılı 
Kanunun bütün neticeleriyle kaldırılması gerekmektedir. Bu itibarla millet ve memleketimin 
nef ine olan Ibu kanun teklifimin kabulünü rica ederim. 

Burdur Milletvekili 
M. özbey 

BURDUR MİLLETVEKİLİ MEHMET ÖZBEY'İN TEKLÎFÎ 

Üniversiteler öğretim üyelerinden bâzılarının vazifelerinden affına yp bâzılarının diğer fakülte 
ve yüksek oknllara nakline' dair 114 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması 

••••;*••*-»-» hakkında kanun teklifi f 

MADDE 1. — 147 öğretim üyesini emekliye sevk eden 114 sayılı Kanun tamamen meriyetten 
kaldırılmıştı]'. 

MADDE 2. — Üniversite öğretim ve üyeleri ve yardımcıları bu kanunun yayınlandığı tarih
ten itibaren 27 . 10 . 1960 ta işgal ettikleri bütün yetkilerini alabilirler. 

MADDE 3. — Bu kanun yayıımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. •— Bu kanun hükümlerini yürütmeye Bakanlar Kurulu memurdur. 

M. Mecl&i ( S. Sayısı: 50 ) 
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Afyon Karahisar Milletvekili Hasan Diaçei ile Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürkHin, 27 

Ekim 1960 tarihli ve 114 sa^ıh Kanunen kaldırılmasına dair kanun teklifi (2/56) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

27 Ekim 1960 tarihli ve 114 sayılı Kanunun kaldırılmasına dair Kanun teklifimizle gerekçesi 
ekte sunulmuştur. 

Gereğine müsadclerini arz ederiz. 

% Afyon karahisar Milletvekili , Eskişehir Milletvekili 
Hasan Dinçer fleyfi Öztürk 

, 27 Ekim 1960 tarihli ve 114 sayılı Kanunun kaldırılmasına ve yeni hükümler konulmasına 
dair k^nun teklifi 

GÖBEKÇE 

28 Ekim 1980 günlü ve 10641 sayılı Resmî Gazete ile yayınlandığı gün yürürlüğe girmiş bu
lunan 114 sayılı Kanun ile üniversitelerden (14)7 öğretim üyesi ve yardımcısının görevlerine son 
verilmiştir.) 147 öğretim üyesi ve yardımcısının görevlerine son verilmesini gerektiren sebepler 
hakkında alâkalılar tarafından yapılan beyanların müphemiyeti bunların indî takdirlerle üniversi
telerden uzaklaştırıldığı kanâatini uımumi surette tesis etmiştir. 

Yurdumuzun yüksek öğretim kadrosundaki! noksanlığına inzımanıen 147 öğretim üyesinin va
zifelerinden uzaklaştırılmaları ile bu sahadaki (ihtiyaçlar endişe verici bir mahiyet arz etmiştir. 

En güvenilir kanuni teminat ile mücehhez olan üniversiteler hakkındaki bu tutum üniversite
de kalan öğretim üyelerinin büyük bir çoğunluğunu, üniversite öğrencilerini, matbuatı ve yurt
taşların büyük bir kısmını hattâ yabancı ünrvjersite mensuplarını şiddetli tenkide sevk etmişti. 
Çıkarılan öğretim üyelerinin ne gibi vasıflarından ve hareketlerinden dolayı böyle bir tasarrufa 
tâbi tutulduklarını öğrenmek istemişlerdi. Fajsat bu sebepler umumi efkâra açıklanmadığı gibi 
haklarında muamele yapılan zevatın şahsi müracaatlarında da yeter şekilde ve müspet anlamda 
tatminkâr bir cevap verilemedi. Bu yüzden ortaçla ciddî mahiyette sebeplerin mevcudolmadığı an
cak birtakım dedikoduların ve esassız malûmatjın 147 öğretim üyesi ve yardımcısı hakkında böyle 
bir tasarrufa sebebolduğu düşünce ve kanaati > umumi şekilde tezahür etti. 

Üniversitenin reaksiyonu ile kanunun ilgası İçin birçok teşebbüslere girişildiği ve bu teşeb
büslerin en yüksek kademelerde ele alındığı fakat nihayet bütün bunların akim kalinis, olduğu da. 
bir gerçektir. ' **(%$<*{**<**•'•> •• 

114 sayılı Kanun çeşitli yönlerden mevcut Anayasaya ve 1 No.lu Kanuna aykırı bulunmakla 
da esasen tadili lüzumlu idi. 

Bu kanun 1924 tarihli Anayasanın bâzı maddelerini değiştiren geçici 1 No.lu Kanunun 3 ncü 
maddesine de muhaliftir. Bu maddeye göre «Millî Birlik Komitesi, yasama yetkisini doğrudan doğ
ruya kendisi ve yürütme yetkisini Devlet Başkanının tâyin ve Komitenin tesbit ettiği Bakanlar 
]£urulu eliyle kullanır.» 

114 sayılı Kanun yagarna yetkisi dışına çıkarak yürütme yetkisi kullanılmakla yukarda sözü ge
çen Anayasa hükmüne aykırı mahiyet arz etmektedir. Teşriî organı objektif hükümler vaz'eder. Bu 
hükümlerin sübjektif mahiyette tatbiki yürütme işi olmakla, bununla ilgili Bakanların vazifesi cümle
sinden olduğu malûmdur. »0W**--*r-

Eğer kanundla, Üniversite öğretim üyelerinde ibulunması gereken veya gerekmiyen, vasıflar tesbit 
edilmekle objektif bir kıstas tesbit edilmiş olsaydı, yürütme organı bu ölçüler içinde tasfiye yapmak 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 50 ) 
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hususunda harekete geçecekti. Bu suretle de sözü geçen 1 No. lu Kanunun 3 ıncii maddesine hususiy
le Anayasa hükmüne ayları hareket edilmemiş "olacaktı. 

2. 114 sayılı Kanun 4936 sayılı Kanuna da aykırıdır. 4936 sayılı Kanun Üniversite öğretim 
üyelerinin görevlerine ne gibi hallerde ve ne gibi usullerle son verileceğini tâyin etmiştir. Hattâ 
50 nci maddesinde bu kanunda yazılan sebep ve hükümler dışında öğretim mesleki üyelerinin gö
revlerinden çıkarılmryaeağmı ve Akademik unvanlarından mahrum edilemiyeceği hükmünü muhtevi 
bulunmuştur. 

3. Hukuka bağlı bir Devle.t nizamı içkide her şahsın ne gibi davranışları yüzünden hakkında ne 
gibi hükümlerin tatbik edileceğini evvelden bilmesi ve mâruz kaldığı tatbikat kaideye ve kendi davra
nışlarına uygun olmadığı vakit haksızlığa uğradığı iddiası ile muayyen kazai mercilere müracaat ede
rek hakkındaki tasarrufun kaldırılması yolunun açık bulunması gerekir. Halbuki 114 sayılı Kanun, 
5 nci maddesiyle şümulüne aldığı şahıslar hakkın ila bu yolu katî surette kapamış ve bunların Üni
versitelere tekrar alınmalarını menetmiş bulunmakla insan ve vatandaş haklarını ihlâl eden bir hük
mü ihtiva etmiş olmaktadır. Görülüyor ki, 147 öğretim Üyesi veya yardımcısı hakkındaki 114 sayılı 
Kanun kusurunun ne olduğu bildirilip müdafaaları alınmadan meslekî bakımdan en ağır bir hük
mün tatbikine mâruz kalan şalısa her hangi bir müracaat hak'kı tanınmamakta kendisine isnadolu-
nan fiil her ne ise bundan dolayı müdafaa hakkını kullanmasına meydan vermemektedir. Hattâ bun
lardan ne gibi sebeplerden dolayı çıkarılmış oldukları hususunda tamamen saklı tutulmuştur. 

Bütün bunlar kanun hükümleriyle, prensipleriyle, adalet ve nasafet esaslariyle insan haklariyle 
hukuka bağlı Devlet nizamiyle uzlaşamıyacak mahiyette bir kanun hükmünün karşısında bulundu
ğumuzu göstermektedir. 114 sayılı Kanunun tamamen ortadan kaldırılması ve eski haline avdet et
mesi için bu sebeplerin kâfi geleceğine inanmaktayız. 

Kanunu yapan Heyete dâhil olanlardan yanıldıklarını söyliyen zevatın bu beyanlarmdaki îmâ
nın şümulünü araştırmayacağız. Bâzı yanlış ve yersiz iletilen bilgilerle indî takdir yollarına sevk edil
miş bulunan zevatın dahi neticeden memnun olmadıkları tezahür etmektedir. Arz olunan bu sebep
lere dayanarak teklifimizin 1 nci maddesiyle 114 sayılı Kanunun ve bu kanuna ekli cetvellerin yü
rürlükten kaldırıldığı derpiş olunmuş, emeldiye ayrılmış veya başka vazifeye tâyin edilmiş olanların 
27 . 10 . 1960 tarihinde işgal ettikleri barem kadrolarına iadeleri hususu tasarının 2 nci maddesiyle 
tesbit edilmiştir. Tasarının 3 ncü maddesi Üniversiteler Kanunu hükümlerine göre gerekli işlemle
rin tekemmül ettirilmesi prensibini vaz 'etmektedir. Şu suretle bu kanun tasarısının kabulü halinde 
üniversite muhtariyetini zedeliyecdk mahiyette ki 114 sayılı Kanunun getirdiği mahzurlar da tama
men bertaraf edilmiş olacaktır. 

AFYON1 IvARAHİSAR MİLLETVEKİLİ HASAN DÎNÇER VE ESKİŞEHİR 
MİLLETVEKİLİ SEYFl ÖZTÜRK'ÜN TEKLİFİ 

27 . Ekim . 1960 tarihli ve 114 sayılı Kanunun kaldırılmasına dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 114 sayılı Kanun ve bu Kanuna ekli cetveller yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — 114 sayılı Kanunla üniversitelerde vazifelerine son verilen veya emekliye sevk 
edilen öğretim üyeleri ile yardımcıları 27 . 10 . 1960 tarihinde işgal ettikleri barem kadrolarına 
iade olunurlar. 

MADDE 3. — Bunlar hakkındaki gerekli işlemler Üniversiteler Kanunu hükümlerine göre yet
kili merciler tarafından tekemmül ettirilir. 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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İstanbul Milletvekili Oğuz Oran ve Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 27.10.1960 tarih ve 114 
sayılı Kanunun kaldırılmasına dair kanun teklifi (2/53) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

27 .10.1960 tarih ve 114 sayılı Kanunun kaldırılmasına dair kanun teklifimiz gerekçesiyle bir-
- iikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerinizi saygılarımızla rica ederiz. 
22 , 12 . 1961 

İstanbul Milletvekili Ordu Milletvekili 
Oğuz Oran Ferda Güley 

GEREKÇE 

114 numaralı ve 27 .10.1960 günlü, üniversite öğretim üyelerinden bâzılarının vazifelerinden 
affına ve bâzılarının diğer fakülte ve yüksek pullara nakline dair kanun hem 1924 ve hem de 1961 
Anayasasına aykırıdır. 

Bu kanun yasama yetkisini aşarak, yürütme yetkisine de müdahale eden bir tasarruftur. Mağ
durlara itiraz ve müdafaa merciini yok eden bir kanundur. însan haklarına karşı adaleti kapayan bir 
tasarruf olmuştur. 

114 sayılı Kanun mevcut ve yürürlükte olan 4936 sayılı Üniversite Kanununa da aykırıdır, bun
dan ötürü akademik mesleke duyulan güveni sarsmıştır. Bu kanun 147 öğretim üyesi ve yardımcısını 
kanun dışı indî bir tasarrufla, mesleklerinden çıkarmakla, akademik meslekte vücudu şart olan gü
venliği bozmuş, ilim adamlarının maneviyatını zedelemiştir. 

ıBu kanun insan hak ve hürriyetlerine aykırı olduğu gibi Hukuk Devleti ülküsü ile de bağdaşamaz. 
147 ilim adamını ve yardımcılarını sebep göstermeden, savunmaları alınmadan, bir günde birden

bire işlerinden çıkarılmaları hukuk müesseselerine ve prensiplerine duyulan güveni sarsacak nitelik
tedir. 

Üniversitelerimize bugün ve yarın için gereken akademik huzur ve güvenin sağlanması ve 147 ilim 
adamı ve yardımcıların uğradıkları haksızlık ve jıatayı tamir için 114 sayılı Kanunun bütün neticele
riyle kaldırılması gereklidir. 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ OĞUZ ORAN VE ORDU MİLLETVEKİLİ FERDA GÜLEY'İN 
TEKLİFİ 

27.10.1960 tarih ve 114 sayılı Kanunun kaldırılmasına dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 27.10.1960 tarih ve 114 sayılı Kanun bütün hukuki neticeleri ile birlikte yürür
lükten kaldırılmış ve adı geçen kanuna ekli (1) ve (2) numaralı listelerde adları, soyadları ve kari
yer unvanları yazılı öğretim üyeleri ve yardımcılarının (emekliye ayrılanlar ve başka bir göreve atan
mış olanlar dâhil) bütün hakları ve görevleri iade edilmiştir. 

MADDE 2. — 1 nci maddede yazılı üniversite, öğretim üyeleri ve yardımcıları bu kanunun yayın 
landığı tarihten itibaren 27.10.1960 da işgal etmekte oldukları kürsü, klinik, enstitü ve lâboratuvar-
lardaki bütün yetkilerini ihraz ederler. 

MADDİ) 3. — 1 nci ve 2 nci maddeler hükmü içinde üniversitelerde görevlerine avdet edecek olan 
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üniversite öğretim üyeleri ve yardımcılarının kazanılmış haklarını alabilmek için gerekli kadrolar ve 
ödenek bu kanuna bağlı eetveller ile üniversitelere verilir. 

MADDE 4.— 27 .10.1960 dan bu yana üniversitelerde ifctisaibedilmiş olan her türlü akademik un
van ve kadrolar ile terfilere ait haklar mahfuz tutulur. 

MADDE 5. — İ nci madde hükümleri içinde üniversitelerdeki görevlerine avdet eden üniversite
ler öğretim üyeleri ve yardımcılarından her hangi biri hakkında Üniversiteler Kanununun 46 ncı 
maddesi uyarınca, üniversite öğretim üyeliği şeref ve haysiyeti ile bağdaşamıyacak bir hali olduğu 
iddia edilenlerin durumu senatolarca incelenerek kesin bir karam bağlanır. 

MADDE 6. — Bu kanun yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu kanunu Millî Eğitim ve Maliye Bakanları yürütür. 

Millî Sğitim Komisyonu rapora 

Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 23.1.1962 

Esas No. 1/20, 2/1, 2/63,2/56 
Karar No. 3 

Yüksek Başkanlığa 

Hükümetçe hazırlanıp Yüksek Başkanlığınızca komisyonumuza havale buyurulmuş olan 114 sa
yılı Kanunun değiştirilmesi hakkında Hükümet tasansiyle Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Afyon Karahisar Milletvekili Hasan Dinçel ile Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk, İstanbul 
Milletvekili Oğuz Oran, Ordu Milletvekili Ferda Güley tarafından verilen kanun teklifleri teklif 
sahipleri ve Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi. 

Her üç teklif ve Hükümet tasarısı göz önünde tutularak komisyonumuzca incelenmiş olan ra
por aşağıya tanzim edilmiştir. 

28 Ekim 1960 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan 114 sayılı Kanun Ankara, istanbul, Ege ve 
Atatürk üniversiteleriyle İstanbul üniversiteleri mensuplarından bir kısım üye ve yardımcılarının 
bu vazifelerinden affını ve 5 nci maddesiyle de (Bu kanunla vazifelerinden affedilenlerin bir da
ha üniversite öğretim üyeliği ve yardımcılığı vazifesiyle görevlendirilmiyeceklerini) hükme bağlan
mış bulunmaktadır. 

Profesör ve doçent gibi üniversite kariyerine mensup bir ilim adamının yetişmesi senelere bağ
lıdır. Halbuki halen memleketimizde mevcudolan üniversiteler profesör ve doçentlik ihtiyacını kar
şılamaktan âcizdirler. Ayrıca yeniden birçok üniversitelerin açılması zaruretiyle de karşı karşıya 
bulunulmaktadır. Bu da ancak öğretim üyelerinin mevcudiyetiyle mümkün olabilecektir. 

Bu öğretim üyelerinin üniversitelerine iadesinde 4936 sayılı Üniversiteler Kanununda münde
miç olan muhtariyet esasına saygı gösterme prensibi esas tutulmuştur. 

Demokratik nizam ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine bağlı ve taahhütlerine sadık bir 
Devlet olarak, Batı'nm üniversite muhtariyetine verdiği ehemmiyet göz önünde tutulmuştur. 

147 öğretim üyesinin bu esaslar dâhilinde iadesi hukuk prensiplerine bağlılığı ve milletler
arası sözleşmeyi, saygıyı, hukuk ve adalete bağlı güveni kuvvetlendireceği esaslarından hareket 
edilerek hazırlanmıştır. 

Madde 1. — Hükümetin 2 nci maddesindeki hükümler birinci madde oıarak bizde muhafaza . 
edilmiş yalnız (eski akademi unvanları ve dereceleri saklı tutulmak şartiyle) sözleri yerine 
(eski akademik unvanları, dereceleri ve yetkileri) şeklinde değiştirilmiştir. Aynca Hükümet ta-
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sarısında (senatoların uygun görmesinden başka her hangi bir işleme ihtıyacolmaksızm öğretim 
üyeliğine veya yardımcılığına kabul ve tâyin olunanlar) kısmı kaldırılarak yerine (her hangi bir 
işleme tâbi olmaksızın öğretim üyeliğine veya yardımcılığına iade edilmişlerdir.) konulmuştur. 

Madde 2. — 114 sayılı Kanun gereğince vazifelerinden affedilmiş olan 147 öğretim üyeleri 
ve yardmcılarınm bu tasarının birinci maddesiyle vâki iadeleri dolayısiyla boş kalan bir hususu 
ikinci madde ile ikmal ederek iade edilmiş bulunan 147 öğretim üyesi ve yardımcılarından 27. 
10.1960 tarihine kadar haklarında işlem yapılması gereken öğretim üyeleri varsa 4936 sayılı Ka
nunun 47, 49 ve 115 sayılı Kanunla değiştirilen 46 ncı maddesi uyarınca iadelerinden sonra ge
çecek 45 gün içinde haklarında gereken incelemeleri yapılarak karara (bağlanmasını teslbit etmiş
tir. 

Madde 3. — Bu kanun tasarısının birinei maddesi gereğince üniversitelerdeki görevlerine dön 
meleri kaibul edilmiş olanlardan halen Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olanların veyahut 
memleket dışında mukaveleli bir görev almış bulunanların durumları incelenerek 'bunlardan Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyesi bulunanların 45 gün içinde bu görevlerden birini tercih etmeleri 
esası kabul edilmiş olduğu gibi dışarda görev almış bulunanların da bu mukavelelerinin hitamın
da derhal üniversitelerdeki görevlerine dönmeleri esası kaibul edilmiş ve bu sürelerden sonra dön
mek istiyenler hakkında 4936 sayılı Üniversiteler Kanunu ve Memurin Kar unu hükümlerinin uy
gulanması tesbit edilerek 3 ncü madde buna göre yazılmıştır. 

Madde 4. — Hükümet tasarısının 3 ncü ım'addieskıiin iikiııci fıkrasındaki husus 4 ncü mad
dede müstakil olarak derpiş edilmesi komüisyonca muvafık gömülmüştür. Böylelikle Hükümet 
tasarısına ekili olan 5 aded cetvel de aynen kabul edi'ûmiştir. 

Hükümet tasarısındaki 4 ncü madde 5 nci madde olarak 5 nci madde de 6 ncı maddle olaraik 
numaralandırılmıştır. 

Maliye Komisyonuna gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü 
T. Demiray 1 nci maddedeki yetki, 

2 nei maddedeki 27.10. 
1960 «süre tahdidine mu

halifim 
B. Akdağ 

Sekreter 
1 nöi maddedeki (yet
ki) ibaresine muhalifim 

Ş. Pehlivanoğlu 

3 ncü maddeye muha
lifim 

/. Ataöv 

Birinci maddedeki şartsız 
iade ve ikinci maddedeki 
zaman kaydına muhalifim 

8. Eminağaoğlu 

M. Gedik M. S. Aydar 
imzada bulunamadı 

A. N. Akay 

R. Şenel Muhalifim itiraz hakkım 
mahfuzdur 

C. Dursunoğlu 

N, Erkmen 1 nci nüshası imzalıdır 
(Bâzı kısımlarına muhalif 

olarak) 
N. TiraU 

Kısmen muhalifim 
R. T. Burak 

A. B, Numanoğlu V. Kışoğlu 
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Maliye Komisyonu raporu 

33.1.1962 

Yüksek Başkanlığa 

114 sayılı Kanunun değiştirilmesi hakkında Burdur^ Milletvekili Mehmet özbey'in, Afyon 
Karahisar Milletvekili Hasan Dinçer ile İstanbul Milletvekili Oğuz Oran, Ordu Milletvekili Ferda 
Güley taraflarından verilen kanun teklifleri ve Hükümetçe hazırlanan kanun tasarısı havalesi gere
ğince teklif sahipleri ve Hükümet temsilcileri huzuriyle müzakere olunup Miljî Eğitim Komis
yonunca kararlaştırılan kanun tasarısı metni komisyonumuzda tetkik ve incelendi. 

Hükümet tasarısı ile Millî Eğitim Komisyonu metninin mahiyet, muhteva ve tedvin bakımın
dan mer'i Anayasa muvacehesinde Anayasa Komisyonunun mütalâası alındıktan sonra tekrar 
komisyonumuza iade Duyurulmasının faydalı olacağına karar verildi. 

Ekli üç teklif ile Hükümet tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu raporunun Anayasa Komis
yonuna havalesinin arzı ile Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Maliye Komisyonu Başkanı Başkanvekili Kâtip 
Kocaeli Muş Ağrı Bolu 

C. Babaç S. Muttu tf. Güngör K. înal 

Erzurum Gümüşane Kütahya 
1 - Hükümet tasarısı ile N. Küçiiker A. Eroelc 
2 - Millî Eğitim Komisyonu değiştirici
nin Anayasaya uygun olup olmadığı ba
kımından. 

G. Karaca 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 

Esas No. 1/25, 2/1,2/53, 2/56 
Karar No. 10 
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Anayasa Komisyonu mütalâası 

Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 20 . 2 . 1962 

Esas No : 1/25, 2/1, 
2/53, 2/56 

Karar No. 11 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Anayasa Komisyonu, 12 Şubat 1962 günkü birleşiminde, Millet Meclisi Ma
liye Komisyonunun 25 Ocak 1962 tarihli ve Esas No. 1/25, 2 /1 / 2/53 ve 2/56 ve Karar No. 10 
sayılı yazısı gereğince ve içtüzüğün 28 ve 29 ncu maddeleri uyarınca, Bakanlar Kurulu tara
fından 22 Aralık 1961 tarihinde kararlaştırılıp' Başbakanlığın Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi ifadeli, 27 Aralık 1961 tarihli ve 71 r 1625/3701 sayılı yazısiyle Millet Meclisi Baş
kanlığına sunulan «Üniversite öğretim üyelerinden bâzılarının vazifesinden affına ve bâzıla
rının diğer fakülte ve yüksek okullara nakline dair 27 Ekim 1960 tarihli ve 114 sayılı Kamı
ma ek kanun tasarısı» ile Millet MecliLsi Millî Eğitim Komisyonunun gerek bu tasarıyı, ge
rek 27 Ekim 1960 tarihli ve 114 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair olarak Bur
dur Milletvekili Mehmet özbey'in, İstanbul Milletvekili Oğuz Oran ile Ordu Milletvekili Fer
da Gül ey'in ve Afyon Kara'hiSar Milletvekili Hasan Dinçer ile Eskişehir Milletvekili Seyö 
öztürk'ün vermiş oldukları üç kanun teklifim inceledikten sonra hazırladığı metni, mahi
yet, muhteva ve tedvin bakımından yürürlükteki Anayasa 'hükümleri muvacehesinde ve Hü
kümet adına Başbakan ile Millî Eğitim Bakanının huzuriyle itetkik eylemiş ve aşağıdaki hu-
susları kararlaştırılmıştır : 

I - Yapılan incelemeler esmasında komisyonun nazarı dikkatini celbeden bellibaşlı hu
sus, Hükümet tasarısı ile Millî Eğitim Komisyonu değistirişinin şu noktada 'birbirlerinden 
ayrıldığı hususu olmuştur : 

Hükümet tasarısı, 114 sayılı Kanunla vazifelerinden affedilmiş olan iiniveriste öğretim 
üyelerinin ve yardımcılarının tekrar üniversiteye veya eskiden çalıştıkları üniversitelere 
ve görevlere dönmelerini, üniversite senatolarının verecekleri uygun bulma karan neticesin
de yapılacak tâyin işlemine bağlı'tutmuş; buna mukabil, Millî Eğitim Komisyonu değiştirişi, 
bu öğretim üyelerinin ve öğretim yardımcılarının bir kanun hükmüyle üniversiteye eski yet
kileriyle iade olunmalarını ve bunun için, her hangi bir işleme lüzum olmamasını derpiş et
miştir. 

Anayasa Komisyonu, incelemelerini bu fark üzerine teksif etmiş bulunmaktadır. 
II - Anayasa Komisyonu, bu değişik görüşler üzerindeki tahlillerini yaparken, 114 sayılı 

Kanunun yarattığı durum üzerinde tevakkuf etmeyi lüzumlu görmüştür. 
1. 9 Temmuz 1961 tarihli ve 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasından gerek önce, 

gerek öonra, Anayasaya aykırı kanuni hükümlerin, kaldırılmadan - veya. Anayasa Mahkeme
si kurulduktan sonra da, iptal edilmeden - keenlemyekûn addedileceğine dair bîr temel ku
ral, Türk Âmme Hukukunda mevcut değildi ve bugün de mevcut değildir* Binaenaleyh, 114 sa 
yılı Kanun yürürlüğe girmekle bütün hükümlerini icra etmiş ve binnetiçe, bahis konusu 
üniversite öğretim üyeleri ve öğretim yardımcıları üniveristedeki' görevlerinden alınmış ol
duktan başka, kendilerinin yeniden üniversiteye dönememeleri hususundaki yasak da meriye-
yetini muhafaza edegelmiştir. 

2. Bu vesile ile, 147 üniversite öğretim üyesi ve öğretim yaramasının üniversitedeki görevle
rinin devam ettiği yolunda ileri sürülen bir teze temas etmek lâzımdır. Buna göre, 114 sayı'Iı 
Kanunu üyrütme vazifesi, aynı Kanunun son maddesiyle Millî Eğitim Bakanına verilmiş olduğu 
halde, Millî Eğitim Bakanı bu kanunu yürütmek için hiçbir işlem yapmadığından, kanun tatbik 
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edilmiş değildir; ve bu sebeple, bahis konusu öğretim üyeleriyle öğretim yardımcılarının ünivesi-
tedeki görevleri devam etmektedir. 

Bu tez doğru değildir. Gerçekten, Türk hukukunda kanunların ısdarı (promulgation) tasar
rufu mevcut değildir. Bu usulün mevcudolduğu memleketlerde, icra organının başı yani Devlet 
Başkanı, kesinleşmiş olan kanun metinlerini sadece Resmî Gazetede ilân etmekle yetinmez; bu ilân 
ile birlikte bütün yürütme, idare ve yargı organlarına hitabeden bir kararname yayınlayarak ka
nunun tatbikini emreder ve ısdar tasarrufu olmaksızın kanunlar, yürütme, idare ve yargı mercile
rince uygulanmaz. Türk hukukunda Cumhurbaşkannım böyle bir yetkisi olmadığına göre, kanun
larda yürütmeyle görevli mercii tâyin etmekle güdülen maksat, evvelemirde, kanunun uygulanma
sından dolayı teşriî organa karşı siyaseten sorumlu olan mercii göstermektedir. Aynı hususla gü
dülen diğer bir maksat da, kanunun yürütülmesiyle ilgili masrafların hangi ita amirlikleri ve han
gi saymanlıklar tarafından yapılacağını tesbit etmektir. Nitekim, Türk hukuk düzeninde, kanu
nu yürütmekle görevli merciin, emrindeki dairelere kanunun yürütülmesi gerektiğine dair bir emir 
vermesi yolunda hiçbir teamül yoktur ve bugüne kadar kanunlar Türkiye'de böyle bir emir veril
mesine lüzum olmaksızın yürütülegelmiştir. 

Bununla beraber, 114 sayılı Kanunun Millî Eğitim Bakanlığınca, ita amirliği ve saymanlîk yetki
leriyle ilgili olarak yürütülmüş olduğu da anlaşılmıştır. 

3. Diğer taraftan, 114 sayılı Kanunun istihdaf ettiği üniversite öğretim üyesi ve öğretim yar
dımcılarının akademik unvanlariyle derecelerinin mahfuz bulunmakta oluşundan, bu öğretim üye
leri ve öğretim yardımcılarının üniversitedeki bütün haklarının, tedris hakkı dışında baki kaldığı 
yolunda bir neticeye varmak suretiyle, 114 sayılı Kanunun tamamen veya 5 nci maddesinin ilgası 
ile tedris hakkının da kendiliğinden iade edilmiş olacağını ileri sürmek, Türk idare hukukunun 
esaslariyle bağdaştırılamıyacak olan bir fikirdir. Gerçekten, bu üniversite öğretim üyeleri ve öğre
tim yardımcıları, sadece tedris hakkından mahrum edAlımiş olmayıp; aynı zıaımaınıdıa, eanekMye ay
rılmış olmak suretiyle, işgal etmekte olduklara kadro ve görevler de boşalmış olmaktadır. - Eğer boş 
ise veya boşaüırsıa - îbu kadro ve görevleri veya üniversitede yeni ihdas edilecek kadro ve görevleri 
işgal edebilmek ise, her halükârda, ancak bir tâyin tasarrufunun tekemmül etmesiyle mümkün 
olabilir. 

4. Bu öğretim üyeleri ve öğretim yardımcılarından bâzılarının emeklilik işlemlerinin üniversi
telerin yetkili kurullarınca yerine getirilmemiş olması keyfiyeti de, 114 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinin mutlak ve sarih hükmü muvacehesinde, bu öğretim üyelerinin ve öğretim yardımcılarının. 
öğretim üyeliği veya öğretim yardımcılığı sıfatının devam ettiğini göstermemekte olup, bu işlem
lerin yerine getirilmeyişini, sadece ve sadece, üniversitelerin 114 sayılı Kanunun bu emeklilik 
muamelelerinin yapılmasına dair emrini ifa etmeyişi ve binnetice, görevleri sona eren bu öğretim 
üyelerinin ve öğretim yardımcılarının, görevleri sona ermesine rağmen, emeklilik haklarından isti
fade edemeyişleri neticesini doğurur tarzda telâkki etmek lâzımdır. 

5. Bu böyle olunca, 114 sayılı Kanunun 1, 2 ve 3 ncü maddeleri hükümleri tesirlerini halen 
tamamen icra etmiş bulunup, bu hükümlerle istihdaf edilen neticeler tamamen yerine gelmiştir. 
Mezkûr kanunun emeklilik hakkındaki 4 ncü maddesi hükmü için ise, durum yukarda izah olun
duğu şekildedir. Aynı kanunun 5 nci maddesindeki yasak ise, halen hükmünü icra etmeye devam 
etmektedir. 

Mezkûr 5 nci maddeye göre, aynı kanunla görevlerinden affedilmiş olanlar, bir daha üni
versite öğretim üyeliği veya öğretim yardımcılığında vazife alamıyacaklardır. Bu hükmün, mer'i 
Anayasamızın 40 ncı maddesinde yer alan çalışma hürriyeti ilkesiyle 58 nci maddesinde yer alan 
kamu hizmetlerine girme hakkına mütaallik ve 12 nci maddesinde yer alan eşitlik temel ilkesine 
aykırı olduktan başka, 120 nci maddesinde yer alan üniversitelerin muhtariyeti prensibine de ay
kırı olduğu izahtan varestedir. Bu itibarla, bu hükmü kaldırmak zarureti, bir bedahettir. 

III - 114 sayılı Kanun veya bu kanunun 5 nci maddesi ilga edilince hâsıl olacak durum, bu 
( üniversite öğretim üyeleri ve öğretim yardımcılarının üniversitelerle ilgili mer'i kanun hükümleri 
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gereğince yetkili üniversite organları tarafından kendi müracaatları üzerine yapılacak tâyin iş
lemleri ile üniversiteye dönebilmelerinden ibaret kalacaktır. 

işte, gerek Hükümet tasarısı, gerek Millî Eğitim Komisyonu değiştirişi, 114 sayılı Kanunun ve
ya bu kanunun 5 nci maddesindeki yasağın kaldmlmasiyle hâsıl olacak bu hukuki durumla iktifa 
etmek istememiş ve bahis konusu üniversite öğretim üyesi ve öğretim yardımcılarının üniversiteye 
dönüşleri özel bir tanzim tarzına bağlamayı derpiş etmiştir. 

Anayasa Komisyonu, 114 sayılı Kanunun veya bu kanunun 5 nci maddesinin ilgası üzerine, 
bu öğretim üyesi ve öğretim yardımcılannm üniversiteye dönüşleri konusunda mevcut tanzim 
tarzını tadil etmenin, prensip itibariyle lüzumlu o up olmadığı hususunu takdir etmek mevkiinde 
değildir. Anayasa Komisyonu, sadece, bu özel tanzim tarzlarından hangisinin mer'i Anayasaya 
uygun olduğu hususunda mütalâasını "bildirmekle görevlidir. 

IV - 1) Millî Eğitim Komisyonu değiştirişi ile getirilen tanzim tarzına göre, 114 sayılı Ka
nunla istihdaf edilmiş olan üniversite öğretim üyeleri ve öğretim yardımcıları, üniversite organla
rınca ve yürütme organınca hiçhir işlem yapılmaksızın üniversitelere eski unvan, derece ve yetki
leriyle iade edilmiş olacaklardır; yani teşriî yoldan tâyin yapmak suretiyle eski halin iadesi du
rumunun yaratılması bahis konusudur. 

Millî Eğitim Komisyonunun değiştirişi, mer'i Anayasaya iki noktadan uygun görülmemiştir : 
a) Evvelâ; Anayasanın 5 ve 6 nci maddeleri, kuvvetler ayrılığı ilkesini Anayasa hukuku

muza yerleştirmiş .bulunmaktadır. Mer'i Anayasa yürürlüğe girene kadar, yürütme yetkisi, teşriî 
organa ait bulunuyordu. Ancak, yine de, teşriî organ bu yetkiyi, yürütme organları eliyle kullan
mak mecburiyetine tâbi tutulmuştur. Şimdi ise, yürütme, teşriî organın bir yetkisi olmaktan ta-
mamiyle çıkarılmış ve kanunlar çerçevesinde yerine "getirilecek 'bir görev olarak icra organlarına 
bırakılmıştır. 

Bu tefrikin 'belli - başlı neticesi şudur : Yasama yetkisinden maksat, objektif, genel ve gayri
şahsi hukuk kaidesi demek olan «kanun»u yapmaktır. 

i) Gerçekten, kuvvetler ayrılığı prensibinden ve kuvvetler ayrılığı prensibi içerisinde genel 
ve ilkel bir yetki olarak yasama yetkisinden ne anlaşılması gerektiği 'hususunda ilk ilmî tarif, 
Jean - Jacques Rousseau'nun «Coritrat Social» (içtimai Mukavele) . adlı eserinde verilmiştir. 
Rousseau, yasama yetkisini - tıpkı Lockc» ve Montesquieu gibi - kanun yapmak yetkisi olarak anla
makta ve «kanun»u şu şekilde tarif etmektedir : «"Tasarrufu yapan irade umumi olduğu gibi, üze
rinde tasarrufta 'bulunulan muhteva da umumidir, işte, 'ben, (bu tasarrufa kanun diyorum... Kanun
ların muhtevasının her zaman umumi olduğunu söylediğim vakit kasdettiğim şey, kanunun, mev
zuları Tbir hütün halinde ve fiilleri mücerret olarak derpiş •ettiği ve hiçbir zaman, fert olarak bir 
insanı ve müşahhas bir fiili ele almadığıdır... Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse, müşahhas bir 
mevzuyla ilgili hiçjbir fonksiyon yasama.. kudretine ait değildir.» (Ooontrat Soeial, Liv. II. 
Oh. VI). 

Jean - Jacques Rousseau'nun bu tarifinin, daha sonra, XIX ncu asır sonu Alman âmme huku
ku nazariyatçılariyle, Fransa'da Leon Dugeit ile mektebi, Geston Jezo, R. Bonnard ve Carre de 
Melberg gibi büyük âmme hukuku nazariyatçıları tarafından inkişaf ettirilerek «kanun» un 
«maddi» tarifi nazariyesinin ortaya atıldığı malûmdur. 

Zamanımızın en büyük âmme hukuku nazariyecilerinden Paris Hukuk ve iktisadi ilimler Fakül
tesi Profesörü Dr. Maurice Duverger de «Droit Constitutionnel et Institutions Politiques» (Ana
yasa hukuku ve siyasi müesseseler) adlı meşhur eserinde yasama fonksiyonunu şöyle tarif etmek
tedir : «Yasama fonksiyonu, umumi ve gayrişahsi hukuk kaidelerinin yeni müşterek vasıflariyle 
tarif edilmiş bütün bir vatandaşlar kategorisine mücerret olarak tatbik edilen hukuk kaidelerinin 
konması demektir. Tâbirin geniş mânasında, her umumi ve gayrişahsi hukuk kaidesi «kanun» dur; 
yasama fonksiyonu terimi de bu tariften çıkar.» (Droit Constitutionnel et Institutions Politiques, 
1. ThĞorie Generale des RĞgimes Politiques, 1959, Sayfa : 150). Duverger, aynı kitabında bu ta
rifi verdikten sonra, yürütme fonksiyonunu da şöyle tarif etmektedir : «Genel olarak yürütme 
fonksiyonu, kanunlar çerçevesi içinde Devletin işleyişini, bu kanunlarda yer alan kuralların tat-
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biki suretiyle sağlamaya matuftur. Bunun için, evvelâ, bâzı müşahhas hukuki tasarruflar yapmak 
gerekir ki, bu tasarruflar, bir kanunda yer alan umumi hükümleri tasrih ve itmam ederclç, ismen 
gösterilen şu veya bu vatandaşa tatbik ederler; işte, bu şekilde, memurlar tâyin olunur, izinler ve
rilir, mukaveleler akdedilir, v. s... Bundan başka, bâzı maddi tasarruflar yapmak da lâzımdır.» 

ii) Yeni Anayasamızın gerekçesinde de, bu Anayasanın 5, 6 ve 7 nci maddelerinin kuvvetler 
ayrılığı prensibini getirdiği, gerek genel gerekçede, gerek bu maddelerle ilgili gerekçelerde açıkça 
ifade edilmiştir. (Temsilciler Meclisi Tutanak Dergisi, B. : 34 e ek Türkiye Cumhuriyeti Anayasa 
tasarısı ve Anayasa Komisyonu raporundaki gerekçenin 4, 5, 10 ve 11 nci sayfaları). Ayrıca, 
Temsilciler Meclisi Anayasa Komisyonu Sözcüsü Doç. Dr. Turan Güneş, mezkûr maddelerin Tem
silciler Meclisi Genel Kurulundaki birinci müzakeresi esnasında, «... eski hukukumuzda da, yani 
1924 Anayasasında, Büyük Millet Meclisinin İcranın yerine kaim olarak bir kaymakam tâyin et
mesi, askere alması gibi tasarruflar yapması mümkün değildi. Yalnız, bu 7 nci ve 4 ncü madde 
eski Anayasamızda birtakım karışıklıklara vesile veriyordu. (Mademki, İcrada esas yetki Meclisin 
elindedir; bunun yerine kaim olması mümkündür.) şeklinde düşünülebilirdi. (Mademki eski 
Anayasanın 4 ncü maddesi - Türkiye Büyük Millet Meclisi milletin yegâne ve hakiki mümes
sili olup millet namına hakkı hâkimiyeti istimal eder - diyor; Meclis, salâhiyetlerinin bir kısmı
nı hizmetlerin görülmesi için Hükümete devreder; bununla beraber, hâkimiyet hakkı bu yet
kilerin hepsini kapsar.) iddiası olabilirdi. Yeni madde ile 'bu, önlenmek istenmiştir.» demekle, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin çıkaracağı kanunlarla, esas itibariyle, sübjektif ferdî ve mad
di tasarruflar yapılamıyacağım, ezcümle, kanunla tâyin yapmanın kabil olamayacağını belirt
miştir. (Temsilciler Meclisi tutanak dergisi, B : 41, C : 1, Sayfa : 6.) 

Gerçi, yasama yetkisinin mezkûr tarifi sadece genel 'bir hükmü ihtiva etmektedir ve Anaya
sanın tasrih ettiği özel hallerde, Türkiye Büyük Millet Meclisi karar yoliyle sübjektif ferdî 
tasarruflarda bulunabileceği gibi, bu gibi sübjektif ferdî ve maddi tasarrufları kanun yoliyle 
de yapabilir. Aneak, bu, sadece, Anayasanın açıkça cevaz verdiği, özel af ilânı, kesinleşmiş 
ölüm cezalamıın onaylanması, para basılması, sübjektif mahiyette kaideleri muhtevi milletler 
arası andlaşmalarm uygun bulunması, bütçenin - ve gerekirse plânın - yapılması, kesin hesap
ların tasdiki ve bütçe tekniğinin gerektirdiği tahsisat ve kadroların verilmesi ve yasama ve 
yargı organlarının teşkilâtının düzenlenmesiyle idare teşkilâtının düzenlenmesi ve denetlenmesi 
konuları için mümkündür. Çünkü, bu 'hususların kanunla yapılabileceği Anayasada ayrıca belir
tilmiştir. Bunlar dışında kalan hiçbir sübjektif ferdî veya maddi hukuk kaidesinin, yasama or
ganı tarafından kanun yoliyle yapılmasına imkân j-oktur. (Yürütme organlarının da, umumi 
objektif ve gayrişahsi kurallar vaz'et'meleri, ancak, Anayasada buna açıkça cevaz verilmiş olan 
hallerde yani tüzük ve yönetmeliklerin yapılması suretiyle olabilir. Tüzük ve yönetmelikler dı
şında, icra ve idarenin yapabileceği tasarruflar, ancak ve ancak, kanunlar çerçevesi içinde, süb
jektif ferdî veya maddi tasarruflar olabilir.) 

iii) Oysa ki 114. sayılı Kanunla üniversite dışında ̂ bırakılmış olan üniversite öğretim üye
leri ile öğretim yardımcılarının yeniden üniversiteye dönmeleri, belli vatandaşları istihdaf eden 
sübjektif ferdî bir tasarruftur; bir tâyin tasarrufudur. Üniversite, muhtar olmakla beraber, 
yine de, idarenin bir parçasıdır. İdare içindeki tâyinler ise, Anayasamızın 5 ve 6 nci maddeleri 
gereğince, yasama organı tarafından yapılamaz. 

iv) Gerçi, 114 sayılı Kanunla istihdaf edilen üniversite öğretim üyeleri ve öğretim yadımcı-
larınm, aynı yasağa tâbi tutulmuş olmak gibi bir müşterek ve objektif statünün içinde bulunduk
ları ve binaenaleyh, bu müşterek ve objektif statünün de bir kanunla kaldırılmasının mümkün ol
duğu ileri sürülerek, Millî Eğitim Komisyonunun değiştirişi savunulmak istenebilir. Ancak, böyle 
bir tez de, yukardaki tahlil karşısında muhafaza ^edilemez. Gerçekten, bahis konusu üniversite öğ
retim -üyeüeri ve öğretim ya.ıtlınıeıtriyle 'iılgilı'ı -olarak getirilen Hükümet tasarısı da, bu müşterek ve 
objektif statünün kaldırılmasını derpiş etmektedir. Bununla beraber, mevcut statüyü kaldırmak 
başka; bu -statü kaldırılırken, aynı zamanda, teşriî bir tasarrufla - ezcümle, bir kanunla - bu Öğ-
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retim üyelerini ve öğretim yardımcılarını belli Kadrolara ve belli görevlere getirmek başkadır. 
«îade» ile kasdolunan husus, sadece bir müşterek ve objektif statüyü kaldırmak olmayıp; bunun
la birlikte, belli kadro ve göreylero tâyin yapmaktır; ve bu tâyin tasarrufunun, «iade» olarak gös
terilmek suretiyle dahi, tâyin işleminin mahiyetinden değen ferdî vasfı ortadan kaldırılamamak-
tadır. 

v) Bu arada, hukukun genel ilkeleri gereğince, bir tasarrufun yapılması neticesinde doğan hu
kuki neticeleri kaldırmanın o hukuki neticeleri ıdoğurmuş olan tasarrufu yapmış bulunan mercie 
aidolmasma istinaden; bahis konusu 147 üniverlsite ğöretim üyesi ve öğretim yardımcısı teşriî or
gan tarafından çıkarılan bir kanunla affedilmiş olduklarına göre, tâyinlerinin de yine teşriî or
gan tarafından çıkarılacak bir kanunla yapılması fikri ortaya atılmaktadır. Gerçi, bir tasarrufu 
kaldırmanın, esas itibariyle, o tasarrufu yapan mercie aidolduğu hususu doğru ise de; bu genel 
kuralın uygulanabilmesi için, kanuni bir engelin meveudolmaması gerektiği de aşikârdır. Bâzı hal
lerde, mevzuat, tasarrufu yapan ve kaldıran mercileri birbirinden ayırabilir. Nitekim, b^his konusu 
şıkta, bu genel kuralı uygulamaya imkân yoktur;: çünkü, Anayasanın hiçbir maddesinde, kanunla 
yapılmaması gerekmekle beraber kanunla yapılmaş olan bir tasarrufu kaldırmak ve eski hali iade 
etmek için, Anayasanın 5 ve 6 ncı maddelerinde! yer alan kuvvetler ayrılığı ilkesinin bir istisnası 
olarak, kanun çıkarma yoluna bas vurulabileceği merkezinde bir hüküm yer almış değildir. • 

v) Bu itibarla, Millî Eğitim Komisyonunun değiştirişi, mer'i Anayasamızın 5 ve 6 ncı mad
delerinde yer alan temel kurallara uygun düşmemektedir. 

tstidraden 'belirtelim ki, gereken tâyin işlemlerini yapmayı, mevcut kanunlar içerisinde üni
versitenin yetkili organlarına bırakıp, aynı zamanda, üniversitenin yetkili organlarını ve ic
rayı bu tâyin tasarruflarını yapmaya kanunla mecbur tutmak da, haddizatında, üniversitele
rin yetkili organlarını sadece bir formaliteyi yerine getiren birer organ haline sokmak; ve 
aslında, tâyin tasarrufunu, idarenin yerine kaimj olan yasama organının çıkaracağı bir kanunda
ki emirle yapmak demektir. Bu bakımdan, böyle bir hal tarzı da, Anayasanın 5 ve 6 ncı mad
delerine uygun dügmez. 

' b) Saniyen; Millî Eğitim Komisyonunun değiştirişi, mer'i Anayasamıza bir noktadan da
ha uygun düşmemektedir. Gerçekten, Anayasamızın 120 nei maddesi gereğince, üniversiteler 
«idari özerkliğe sahip kamu tüzel kişileridir.» Aynı maddeye göre, üniversiteler - Özel kanunla 
kurulmuş Devlet üniversiteleri hariç - «Kendileri tarafından seçilen yetkili öğretim üyelerin
den kurulu organları eliyle yönetilir ve denetlenir.» 

i) îmdi,^ idari muhtariyetten çıkan en önemli netice, üniversitelerin yetkili organları eliyle, 
kendi öğretim üyelerini ve öğretim yardımcılarımı bizzat seçmeleridir. 

Gerçi, mer'i mevzuata göre, ünivemitelerce yapılan tâyinler, ilgili Bakanların ve Cumhur
başkanının îmzalıyacağı bir kararnameyle tekemmül eder. Ancak, böyle bir kararnameye lü
zum görülmesinin se'bebi, sadece, Anayasanın 6 ncı maddesinde «Yürütme görevi, kanunlar çer-. 
çevesinde Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından yerine getirilir.»- denmiş olmasıdır. 
Üniversiteler de idarenin bir parçası olduğuna göre, tâyinlerin bir kararnameyle yapılması 
gerekmektedir. Ancak, bu tâyinler, her halde mer'i Anayasa ve kanun hükümleri çerçevesi 
içinde yapılmak gerekeceğine ve mer'i hukuk kaideleri üniversitelere idari muhtariyet tanıdı
ğına göre, üniversitelerin yetkili organlarınca kanuni usulüne uygun olarak yapılmış olan tâ
yinleri kararnameyi çıkarmak suretiyle tekemmül ettirmek, artık, ilgili Bakanlar ve Cumhur
başkanı için bir mecburiyet olmaktadır. Bu tâyin kararnamelerinin ilgili Bakanlar ve Cum
hurbaşkanı tarafından imzalanmasının hukuki neticesi, üniversite tarafından yapılmış olan 
tâyinin hukuk nizamımız içinde hüküm icra etmesini sağlayıcı şeklî unsurlarını tamamlamak
tan ibarettir. 

Bu şeklî unsurlar tamamlanınca, bu gibi tasarruflar ve. idarenin bir parçası olarak üni
versitelerin diğer bütün tasarrufları, Anayasanın 114 ncü maddesi gereğince yetkili kaza organla
rının - ezcümle, Danıştayın - denetimine tâbidir. . 
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ii) Diğer taraftan, üniversitelerin idari muhtariyetinin yürütme organı karşısında tam oldu

ğunu; buna karşılık, yasama organı karşısında mahdudolduğunu söylemek suretiyle, bahis ke-
nusu öğretim üyeleri ve öğretim yardımcılarının üniversiteye bir kanunla iade edilebileceklerini 
savunmak da imkânsızdır. Anayasa tasarısının Temsilciler Meclisindeki müzakeresiyle ilgili tuta
naklar bu konuda açık olduktan başka; (Temsilciler Meclisi Tutanak Dergisi. B. : 50, 56, 59 ve 
60) Üniversite öğretim üyeleri ve öğretim yardımcılarının - Teşriî organ dâhil - üniversite dışın
daki makamlarca her ne suretle olursa olsun görevlerinden uzaklaştırılamıyacaklarma dair Ana
yasanın 120 nci maddesinin 2 nei fıkrası hükmü, teşriî organın üniversite kadrolarını kanunla 
lâğvetmek yetkisine sahibolmasmâ rağmen, bu yetkinin kullanılması halinde bile, üniversite öğ
retim üyesi ve öğretim yardımcılarının üniversiteden uzaklaştırılamamasmı müstelzimdir. Teşriî 
organ karşısında üniversiteye malî muhtariyet tanımıyan Anayasanın 120 nci maddesi, kadroların 
ilgası suretiyle dahi üniversite öğretim üyesi ve öğretim yardımcılarının görevlerinden uzaklaştı-
rılamıyacağmı söylerken, aynı maddenin, üniversitenin idari muhtariyetini yasama organı karşı
sında mahdudolarak telâkki ettiğini ileri sürmek, bu maddenin ruhuyla bağdaştırılamaz. Kaldı ki, 
bahis konusu madde, üniversitenin idari muhtariyetini yasama organı karşısında sınırlamak iste
seydi, bunu sarih istisnalar ve sınırlar göstermek suretiyle yapardı. Oysa ki, Anayasada bu sınır
lar ve istisnalar gösterilmemiş olup, üniversitenin idari muhtariyetinin yasama organı karşısında 
sınırlı olduğu söylenince, bu sınırları sarahatle ortaya koymak imkânı da bulunamamaktadır. 

iii) Nihayet, 114 sayılı Kanunun - 25 Ekim 1961 den önce bir Anayasa ilkesi olmıyan - üni
versite muhtariyetini zedelemiş olmasına binaen,147 öğretim üyesiyle öğretim yardımcısının bir 
kanunla üniversiteye iade edilmelerinin muhtariyeti tamir etmek olacağı yolundaki fikir de doğru 
değildir. Filhakika, bu konuda, yukardaki mülâhazalardan gayrı, şu hususu da belirtmelidir ki, 
bu 147 öğretim üyesi ve öğretim yardımcısı bir kanunla ve eski yetkileriyle üniversiteye iade 
olundukları takdirde, üniversitenin yetkili organları, aynı kadroda ve görevde muhtelif kimsele
rin bulunması gibi bir durumla karşılaşacak ve bahis konusu öğretim üyeleri ve öğretim yardım
cılarının eski görev ve kadrolarını kanuna uygun tasarruîlarla işgal etmiş olan diğer öğretim 
üyeleri ve öğretim yardımcılarının durumu tamamen meşkûk ve halledilmemiş bir şekilde ka
lacaktır. Oysa ki, üniverîstelerin kendi öğretim üyelerini ve öğretim yardımcılarını kendi bün
yeleri içinde istedikleri görev ve kadrolara getirmek hususundaki yetkileri, idari ve ilmî muh
tariyetin bellibaşlı icaplarından biri olduğuna göre, üniversitelerin kendi iç. bünyeleri için
deki vazife taksimine kanunla tâyin yapmak suretiyle müdahale etmek, Anayasanın 120 nei 
maddesiyle hağdaştırılamaz. 

iv) Bu mülâhazalar muvacehesinde, yasama organının, üniverîstelerin kanunla tesbit edi
len yetkili organlarının yerine kaim olarak, - Anayasaya aykırı olmakla beraber hükümle
rini icra ettiği aşikâr olan - bir kanunla üniversite dışı 'bırakılmış olan bâzı öğretim üye
lerini ve öğretim yardımcılarını, üniveristedeki belli kadro ve (görevlere tâyin etmesi, Anaya
sanın 120 nci maddesi hükümlerine uygun görülemez. 

v) Bu vesileyle, lünîveristelerle İlgili işlerin, yasama organınca, Bakanlar Kurulunu ve 
Millî Eğitim Bakanını türlü yollardan denetlemek suretiyle murakabe edilebileceğini belirt
mek lâzımdır. Nihayet, üniverîstelerin yetkili organları, iher kamu hizmeti gören organ 
ve kişi gihî, halkoyunun açık murakabesine daima tâbidir. Ancak, bu murakabe tarzlarından 
hiçjbiri, Anayasanın 120 nci maddesi tadil edilmedikçe, bu maddede yer alan muhtariyet esas
larına aykırı sonuçlar doğuranıaz. 

V - Anayasa Komisyonu, Hükümet tasarısında, üniversite öğretim üyeleri ve öğretim yar
dımcılarının tâyinleri konusundaki genel hükümlerden ayrılmmış olmasını ve balhis konusu 
öğretim üyeleri ve öğretim yardımcılarının tâyin tasarruflarının tekemmülünde fakülte 
profesörler kurullarını yetkisiz kılarak, bu hususta sadece senatolara yetki tanınmasını, bir 
Anayasa konusu olarak görmemiştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 50 ) 



— 16 — 
Gerçekten, muhtar üniveristelerin yetkili organları kanunla tesbit edilir. Diğer öğretim 

üyesi ve öğretim yardımcılarından farklı olarak, bahis konusu 147 öğretim 'üyesi ve 'öğretim 
yardımcısının tâyinleri için ayrı bir usulün kanunla tesbit edilmesi, 'bahis konusu öğretim 
üyeleri ve öğretim yardımcıları esasen 114 sayılı Kanun gereğince özel ve müşterek bir sta
tüye tâbi tutulmuş olduklarından, Anayasa bakımından mümükündür; ve gerek bu 'husus, 
gerek IbaJhis konusu 147 Öğretim üyesi ve öğretim yardımcısının tâyin edilebilmeleri için mu
kaddem müracaat mecburiyetinin kaldırılmış olması hususu, bu sebeple, eşitlik ilkesine aykırı 
düşmez. Kaldı İd Hükümet tasarısı, tâyin için uygun Ibulma işlemini yapma yetkisini tanı olarak 
senatolara verdiğine .göre, bu hal şeklini Anayasanın 120 nci maddesne aykırı bulmaya da imkân 
yoktur. 

VI - 1) Netice olarak, Anayasa Komisyonu, «Üniversite öğretim üyelerinden bâzılarının affı
na ve bâzılarının diğer fakülte ve yüksek okullara nakline dair 27 Ekim 1960 tarihli ve 114 sayılı 
Kanuna ek kanun tasarısı» üzerinde, Millet Meclisi Millî Eğitim Komisyonu tarafından yapılmış 
olan değişiklikler meyanmda, Millî Eğitim Komisyonu değiştiricinin 1 nci maddesini, Anayasanın 
5, 6 ve 120 nci maddelerine uygun bulmamıştır, 

2) Anayasa Komisyonu, bahis konusu Hükümet tasarısı hükümlerini Anayasaya uygun bul
muştur. 

VII - Havalesi gereğince. Maliye Komisyonuna gönderilmek üzere. Yüksek Başkanlığa arz 
olunur. 

Anayasa Komisyonu 
Başkanı 
Ankara 

Hükümet tasarısının 2 
nci maddesine bir cüm
le ilâvesi hakkında söz 
hakkım mahfuzdur. 

B. Apaydın 

Balıkesir 
Çekinserlik şerhim 

ilişiktir. 
A. Aydın Bolak 

Kastamonu 
A. özdikmenli 

Sözcü 
•İstanbul 
0. Kırca 

-

Erzincan 
'Muhalefet şerhim 

ilişiktir. 
//. Atabeyli 

Konya 
F. özfakih 

Muğla 
Çekinserim. 
/. Tehinalp 

Amasya 
Çekinserim. 

İV. Şener 

İzmir 
Muhalefet şerhim 

ilişiktir. 
A, Naili Erdem 

Manisa 
Ş. Raşit ffatipoğlu 

Urf a 
A. Akan 

Çekimserlik şerhi 

Ankara 
F. Börekçi 

Kars 
K. Güven 

Manisa 
F. L. Karaosmanoğlu 

Usulü müzakere bakımından tekliflerin Anayasaya aykırılık veya uygunluğunun reye konulma-
yıp metin, muhteva ve tedvin esasları bakımından mütalâa tes'bitinin gerekmesi sebebiyle Coşkun 
Kırca ve Atalay Akan'ın takrirlerinin reye vaz'ına müstenkif kaldım. 

Balıkesir Milletvekili 
Ahmet Aydın Bolak 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 50 ) 
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Muhalefet şerhi 

1. Maliye Komisyonu sevk gerekçesi muvacehesinde komisyonumuzun bu mevzuda vazifesinin 
ne olduğu tetkik edildiğinde bunun Hükümet teklifi ile Millî Eğitim Komisyonu raporunun : 

a) Mahiyet 
b) Muhteva 
e) Tedvin 
Bakımından meri Anayasaya uygunluğunun tetkikinden ibaret olduğu anlaşılmaktadır. 
2. Muhterem Hükümetçe hazırlanan ve takdim kılman teklifin. (114 sayılı Kanuna ek kanun) 

mahiyetinde olduğu görülmektedir. Hal böyle olduğuna göre Hükümetçe 114 sayılı Kanunun mev
cudiyeti kabul edilmekte ve buna ek kanun teklif edilmektedir.Oysa ki, 114 sayılı Kanunun Anaya
saya aykırılığı sabittir. Bu durum muvacehesinde Anayasaya aykırılığı şüpheden vareste olan bir 
kanuna ek bir kanun çıkarılamaz. Çıkarıldığı ahvalde Anayasaya aykırılığı sabit olmuş kanunun de
vamı gibi bir durum hâsıl olur. / 

3. Millî Eğitim Komisyonunun gerekçesi, çiğnenen bir hakkın iadesini temine matuftur, ki bu
nun neticesinde ihlâl edilen üniversite muhtariyeti tesis edilecektir. 

Netice : Yukardaki sebepler muvacehesinde Millî Eğitim Komisyonunun raporunun değilj; aksi
ne Hükümet teklifinin mer'i Anayasaya aykırı olduğu kanaatindeyiz. 

13 . 2 . 1962 

Erzincan Milletvekili izmir Milletvekili 
Hüsamettin AtabeyU ÂH Naili Erdem 

Maliye Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Mdiye Komisyonu 2.3.1962 

Esas No. 1/25, 2/1,2/53, 2/56 
Karar No. 18 

Yüksek Başkanlığa 
114 sayılı Kanunun değiştirilmesi hakkında Burdur Milletvekili Mehmet özbey, Afyon Ka-

rahisar Millet vekili Hasan Dinçer ile istanbul Milletvekili Oğuz Oran ve Ordu Milletvekili 
Ferda Güley taraflarından verilen kanun teklifleriyle aynı "konuda Hükümetçe hazırlanan ka
nun tasarısı, Millet' Meclisi Millî Eğitim Komisyonunda tdklif sahipleri ve Hükümet temsilci
leri huzuriyle müzakere olunarak 23 .1.1962 tarihinde ittihaz olunan 3 numaralı karardaki 
mucip sebeplere müsteniden hazırlanan metin Yüksek Başkanlığın havalesi gereğince komis
yonumuzda tetkik edilmiş, Hüküm'et tasarısiyle Millî Eğitim Komisyonunun hazırladığı met
nin mahiyet, muhteva, tedvin bakımlarından mer'i Anayasa muvacehesinde mütalâa alınmak 
üzere Anayasa Komisyonuna sunulması 25 . 1 . 1962 tarihinde 10 sayı ile kararlaştırılmış idi. 

Yüksek Başkanlıkça Anayasa Komisyonundan alınan mütalâa ve muhalefet şerhleriyle yu
karda adı geçen tasarılar 1.3.1962 tarihinde Hükümet temsilcileri ve Anayasa Komisyonu 
Sözcüsü huzuriyle tetkik ve müzakere olundu. t 

1. Sureti umumiyede yukarda adı geçen kanun tasarılarının gerekçeleri ruh ve mâna yö
nünden maksat ve hedefte mutabık bulundukları ancak; tatbik edilecek 'kaidenin ve usulün ted
vininde ayrı yollar ihtiyar eyledikleri bu arada 'bâzı hususların noksan veya meşkûk bırakıldığı 
görüldü. 

M. Meclisi (S. Sayısı: 50) 
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2. Teklif sahipleriyle Hükümet temsilcileri huzurunda müzakere ve münakaşası yapılarak 

hazırlanmış bulunan Millî Eğitini Komîsyonju tasansiyle Hükümet tasansı ve Anayasa Komis
yonu mütalâanamesi esas olarak ele alındı. 

3. Her iki tasarının ıslahını gözettiği hususun mer'i Anayasanın ilkelerine uygun bulun
duğu tesbit edildi. Ancak tatbik tarzlarının tanzimi bakımından Millî Eğitim Komisyonu tasa
rısında mer'i Anayasanın 5 ve 6 ncı maddeleriyle 120 nci maddesinin dikkate alınmadığı anla
şıldı. 

4. Mesele basite irca olunarak her iki tasanda hâkim olan endişenin bir orta yolda gide
rilmesi hedef ve maksada uygun şekilde teklifi mümkün 'görüldü. 

5. 114 sayılı Kanunla görevlerinden affedilen, başka fakültelere veya yüksek okullara nakledil
miş olan öğretim üyelerinin akademik ünvanlariylc müktesep haklarını, şeref ve haysiyetlerini iade 
hususunda : 

a) 114 sayılı Kanuna ekli bir ve iki numaralı cetvellerde adları soyadları ile akdemik unvan
ları yazılı bulunan zevatın haklarında tatbik olunan mer'i Anayasaya aykırı tasarrufun ortadan 
kaldırılmadı, 

b) Adı geçen zevatın müktesep (haklarının; iadesinde her iki tasarının gerekçelerinde önemle 
işaret edildiği gibi mer'i Anayasanın değişmez ilkelerinden Devlet idaresinde kuvvetler ayrılığı, 
üniversitelerin ilmî ve idari muhtariyetlerinin korunmasına itina olunması, 

c) Bu esaslara göre iptal olunacak bir teşriî tasarrufla 114 sayılı Kanunun neticeleri ıslah ve 
telâfi edilirken 4936 ve 115 sayılı kanunlarla normal yolda tesis edilmiş bulunan yeni haklan ihlâl 
eyliyecek şekilde ısdar olunacak hükümlerin üniversiteler bünyesinde devamlı huzursuzluklara ve 
şikâyetlere yol açacağı, 

d) Müktesep hakları iade olunacak 147 öğretim üyesiyle halen üniversite camiasında görevli 
bulunan öğretim üyeleri için istisnai bir hâtıra olarak kalması iktiza eyliyen bu vakıa karşısında 
yekdiğerleri hakkında da gayrendiş bir zihniyetle mütahalli bulunacakları cihetle bağlı kadro üs-. 
telerinin aynen kabulü, 

e) Hukuk Devleti temellerinin âmme intizamı tesis edilmeden atılamıyacağı bedahetinin tak
dir buyurulacağı, 

Kanaati ile mer'i Anayasanın 58, 62 ve 114 njcü maddelerini de dikkate alan komisyonumuz yu
karda mevzu prensipler dairesinde Hüfldimet tasarısı üzerinde durarak : 

I - Kanun tasarısı adının «Üniversiteler öğretim üyelerinden bâzılarının vazifelerinden affına 
ve bâzılarının diğer fakülte ve yüksek okullara nakline dair 27 Ekim 1960 tarih ve 114 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin kaldırılması ve yeni hükümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı» olarak 
tedvinine, 

II - Birinci maddenin «27 Ekim 1960 tarihli ve 114 sayılı Kanunun 1, 2, 3, ve 5 nci maddeleri 
kaldırılmıştır.» şeklinde ikmaline, * 

III - İkinci maddenin sonuna «Bu madde gereğince uygulanacak eylem ve işlemler aleyhinde 
ilgililer Danıştaya başvurabilirler.» fıkrasının eklenmesine, 

IV - Üçüncü maddenin sonuna «ancak; Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinde bulunanlarla 
dışarda mukaveleli olarak çalışanların devre veya mukavele sonuna kadar müktesep haklan saklı 
tutulur.» fıkrasının konulmasına, 

V - Hükümet tasarısında emeklilik ve terfi işlemleri unutulmuş olduğundan dördüncü madde
nin aşağıdaki şekilde yeniden tedvinine : 

«27 Ekim 1960 tarihinden itibaren bu kanomun uygulanmasına kadar geçen süre, ikinci mad
dede adı geçenlerin bonçlanidınma suıretiyte emefcMlik ve terfi sürelerine katılır. Ve herbirine ikişer 
aylıkları kadar tazminat ödenir.» 

VI - Dördüncü maddenin beşinci ve beşinci maddenin ise altıncı madde olarak aynen, kabu
lüne, 

VTI - Yukardaki ilâvelerle tedvin edilen yeni metnin ve müzakere mevzuu olan taşanlarla 
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Anayasa Komisyonu mütalâanamesinin havalesi gereğince ve ivedilikle Bütçe Komisyonuna tevdi 
kılınmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar verildi. 

Maliye Komisyonu 
Başkanı Sözcü 
Kocaeli Aydın Erzurum Gümüşane 
C. Babaç N. Müren O. Karaca N. Küçüker 

Manisa Ordu Zonguldak 
Y. Yakut O. N. Hazinedar- S. T. Müftüoğhı 

Bütçe Komisyonu raporu * 
Millet Medjsi 

Bütçe Komisyonu 6.3.1962 
Esas No : 1/25,2/1,2/53 ve 2/56 ' " " 

Katar No: 18 

ı Yüksek Başkanlığa 

114 sayılı Kanunun değiştirilmesi hakkında Burdur MiletvekMii Mehmuet ödbey, Afyon KaıraMsar 
Milletvekili Hasan Dinçer ile İstanbul Milletvekili Oğuz Oran ve Ordu Milletvekili Ferda Güley 
tarafından verilen kanun teklifleriyle aynı konuda Hükümetçe hazırlanan kanun tasarısı, Millî 
Eğitim Bakanı ve Maliye Bakanlığı temsilcileri hazır oldukları halde incelenip görüşüldü. 

114 sayılı Kanun ile görevlerinden alman 147 öğretim üeysinin bütün haklarının iadesiyle yeni
den görevlerine dönmelerini temin maksadiyle sevk -edilen kanun tasarısı ve teklifleri komisyonu
muzca da yerinde mütalâa edilerek maddelerin müzakeresine geçilmiştir, 

Maliye Komisyonunun hazırlamış olduğu metin esas kabul edilerek birinci ve ikinci maddeler 
aynen kabul edilmiştir. 

3 ncü maddede yazılı hükümler esas itibariyle geçici bir mahiyet arz ettiğinden mezkûr madde
nin birinci ve üçüncü fıkraları birleştirilerek ve tadil edilerek bir geçici madde haline getirilmiş, 
ikinci fıkra da üniversitelerin isimleri tasrih edilmek suretiyle 3 ncü madde olarak kabul edilmiş
tir. Bu madde ile ilgili cetveller de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi kısmında nok
san kadro konulduğu anlaşıldığından bu kadrolar tamamlanarak cetvel yeniden tanzim edilmiş di-
ğ«r cetveller ise aynen »kabul edilmiştir. 

4 ncü madde vuzuh bakımından kelime değişikliği yapılarak değiştirilmiş, 5 nci ve 6 ncı mad
deler anyen kabul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

•Başkan Başkanvekili Sözcü 
Elâzığ Elâzığ Ambara Aydan 

ö. F. Sanaç H. MüftügÜ î. Seçkin t. Sezgin 
Haıtay ^taiibul İzmir Kırşehir 

Söz saikSom mahfuzdur N. Bulak N. Mirkelâmoğlu A. Bügin 
Ş. İnal 

Konya Manas MuğLa ı Ordu 
C. Yılmaz Söz hakikim malhfuzdur T. Şakin A. H. Onat 

E. Kaplan 
Sakarya Sifort âtitaıop Trabzon 

N. Boyar A. Ya$a M. AUcanoğlu A. Ş. Ağanoğht 
Xozgaıt 

Söz haMam ımaihf uz ' » 
1 • C. Sungur 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Üniversite öğretim üyelerinden bazılarının af
fına ve bâzılarının diğer fakülte ve yüksek okul
lara nakline dair 27 . 10 . 1960 tarihli ve 114 

sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 

MADDE 1.— 114 sayıîh Kanunun 5 nci 
maddesi 'kaldırılmıştır- . 

MADDE 2. — 114 sayılı Kanuna ekâ 1 ve 
2 sayılı cevıellerde ad ve soyadları tile akade
mik unvanları gösterilip adı geçen kanunum 
1 ve 2 nci maddeleri gereğince üniversiteler
deki öğretim üyeliği veya öğretl̂ m. yardımcı-^ 
lığı görevlerinden affedilen veya başka fakül
te veya yüksek okulllara 'nakledilen Ankara, 
istanbul, Egıe «îamiir» ve Atatürk üniversi
teleri ile İstanbul Teknik Üniversitesi mıen-
supları (emekliye ayrılanlar veya başka gö
reve atanmış olanlar dâhil) eski akademik un
vanları ve dereceleri saklı tutulmak şartiyfe 
ve Senatoların uygun görm/esinden başka her 
hangi bir işleme ihtiyaç olmaksızın öğretim 
üyeliğinle veya yardımcılığıma kabul ve ıtâyim 
olunurlar. 

MADDE 3. — 2 nci maddenin' şümulüne gi
ren öğretim üyeleri veya yardımcılarımın bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten^ itibaren 
en geç 30 gün içinde ikinci maddeye göne üni
versite senatolarında tâyinleri yapılır. 

Bu maksatla üniversiteler kadrolarınla İli
şik cetveldeki kadrolar eMienmüg sayılır. 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN 
D E Ğ I Ş T M Ş İ 

27 . 10-. 1960 tarihli ve 114 sayılı Kanun ile 
üniversitelerden affedilmiş veya diğer fakül
telerle yüksek okullara nakledilmiş olanların 
üniversitelerdeki vazifelerine iadelerine dair 

kanun tasarısı 

MADÜE 1. — :.1'14 sayılı Kanuna, ekli 1 ve 
2 ısayih cetvellerde ad'lan ve soyadları ile aka
demik unvanları gösterilip adı ıgeçen kanu
nun 1 ve 2 nci maddeleri gereğince üniversi
telerdeki Öğretim üyeliği veya Öğretim yıar-
dımcılığı görevlerinden affedilenler veya 
başka fakülte veya yüksek 'okullara nakledi
len Ankara, istanbul, Ege (izmir) ve Ata-* 
türk Üniversitesi mensupları (emekliye ay
rılanlar veya başka ıgöreve atanmış olanlar' 
dâ'hil) eski akademik unvanları, dereceleri ve 
yetkileri «aklı tutulmak şartiyle (her Ihangi 
bir işleme' tâbi olmaksızın öğretim üyeliğine 
veya yardımcılığına iade edilmişlerdir. 

MADDE 2. — 114 Sayılı 'Kanuna ekli 1 ve 
2 numaralı cetvellerde adları ve soyadları ya
zılı Öğretim üyeleri ve yardımcılarının, İm ka
nunla görevlerine iadelerinden sonra ıgeçecek 
45 gün içinde 27 . 10 . T960 tarihine katlar 
haklarında, işlem yapılmıası «gereken öğretim 
üyeleri varsa 4936 sayılı Kanunun 47, 49 ncu 
ve 115 sayılı Kanunla değiştirilen 46 nci mad
deleri senatolarmca uygulanır. 

M. Meclisi 

MADDE 3. — 114 sayılı Kanun gereğince 
üriiveristeler öğretim üyeliği görevlerinden 
ayrılmış olup İhalen 'T. <B. M. Meclisi Üyesi 
bulunanlardan ıbu kanunun (1) nci maddesi 
gereğince üniversitelerdeki öğretim üyeliği 
görevlerine dönmek (hakkını kazanmış olan
lar, bu kamunun yayamı 'tarihinden itibaren 

(' S. Sayısı t 50) 



MALÎYE KOMİSYONUNUN 
DEĞtlŞ'TtRlî̂ t 

Üniversite öğretim üyelerinden bâzılarının 
af fma ve bâzüanmn diğer fakülte ve yüksek 
okullara nakline dair 27 . 10 . 1960 tarihli 
ve 114 sayılı Kanunun bazı maddelerinin kal
dırılması ve yeni hükümler eklenmesi hakkın

da kanun tasarısı 

MADDE 1. — 27 Ekim 1960 tarihli ve 114 
sayılı Kanunun 1, 2, 3 ve 5 nei maddeleri kal
dırılmıştır. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEÖÎŞTÎRİŞİ 

Üniversite öğretim üyelerinden bâzılarının af
fına ve bâzılarının diğer fakülte ve yüksek 
okullara nakline dair 27.10.1900 tarihli ve 
114 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin kaldı
rılması ve yeni hükümler eklenmesi hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Maliye Komisyonunun 1 nei 
maddesi aynen kalbul edilmiştir. 

•MADDE 2. — 114 sayılı Kanuna' ekli 1 
ve 2 sayılı cetvellerde ad ve soyadları ile aka
demik unvanları gösterilip adı geçen kanu
nun 1 ve 2 nei maddeleri gereğince üniversi
telerdeki öğretim üyeliği veya öğretim yar
dımcılığı görevlerinden affedilen veya başka 
fakülte veya yüksek okullara nakledilen An
kara, İstanbul, Ege «İzmir» ve Atatürk üni
versiteleri ile İstanbul 'Teknik Üniversitesi 
mensup!an (emekliye ayrılanlar iveya başka 
göreve a'tanmış 'olanlar klâ'hil) eski akade
mik unvanları ve dereceleri saklı tutulmak 
şartiyle ve senatoların uygun görmesinden 
başka her (hangi bir işleme ihtiyaç olma'ksı-
zın öğretim üyeliğine veya yardımcılığına ka
bul ve tâyin ^olunurlar. 

Bu madde gereğince uygulanacak eylem 
ve işlemler aleyhinde ilgililer Damştaya baş
vurabilirler. 

MADDE 3. —• 2 nei maddenin şümulüne gi
ren Öğretim üyeleri veya yardımcılarının bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itiba
ren en geç 30 gün içinde 2 nei maddeye <gore 
üniversite senıatolarınca tâyinleri yapılır. 

Bu maksatla 'üniversiteler kadrolarına ili
şik cetveldeki kadrolar eklenmiş sayılır. 

MADDE 2. — Maliye Komisyonunun 2 nei 
maddesi aynen 'kalbul edilmiştir. 

MADDE 3. — Ankara, İstanbul, İstanbul 
Teknik üniversiteleri kadrolarına ilişik cetvel
lerdeki kadrolar eklenmiştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 50) 
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MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu MiMî Eğitim Ba
kanı yürütür. 

22 . 12 . 1961 

Başbakan 
/. İnönü 

Devlet Bakanı 
T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
N.öktm 

Ad'alet Bakanı 
S. Kurutluoğlu 
İçişleri Bakanı 
A. Topaloğlu 
Maliye Bakanı 

Ş. İnan 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

A. Eyidoğan 
Devlet Bakanı 

A. Doğan 
Devlet Bakanı 

N. Su 
Millî Savunma Bakam 

/. Sanoar 
Dışişleri Bakanı 

S. Sarper 
Millî Eğitim Bakanı 

H. İncesulu 

Millî Eğitim Ko. 

45 gün içinde T. B. M. Meclisi Üyeliğinden 
veyahut üniversite öğretim üyeliğinden birini 
tercih ederler 

Bu 45 gün içinde üniverâtelerdeki öğretim 
üyeliği veya yardımcılığı görevlerine dön
memiş olup da bu süre geçtikten sonra üni
versitelere dönmek is'tiyenler 4936 sayılı üni-
veristeler Kanunu ve Memurin (KJanunu hü
kümlerine tâbi tutulurlar. 

MADDE 4. — Bu maksatla üniversiteler 
kadrolarına .ilişik cetVeldfeki kadrolar eklen
miştir f 

MADDE 5. -
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. -
kanı yürütür. 

• Bu kanun yayımı tarihinde 

Bu kanunu Millî Eğitim Ba-

Bayındırlık Bakanı 
E. Paksüt 

Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı 

S. Seren 
Tarım Bakanı 

C. Oral 
Çalışma Bakanı 

B. Ecevit 
Basın-Yayın ve Turizm 

Bakanı 
K. Evlvyaoğhi 

Ticaret Bakanı 
/. Ghürsan 

Gümrük ve Tekel 
Bakanı 

Ş. Buladoğlu 
Ulaştırma Bakanı 

C. Akyar 
Sanayi Bakanı 

F. Çelikbaş 

İmar ve İskân Bakanı 
M. Güven 

M. Mecli» l S. Sayısı : 50 ) 
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Mİ. Ko. 

Ancak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Üye
liğinde bulunanlarla dışarıda mukaveleli ola
rak çalışanların devre veya mukavele sonu
na kadar müktesep haklan saklı tutulur 

MADDE 4. — 27 Ekim 1960 tarihinden bu 
kanunun uygulanmasına kadar geçen süı-e 
içinde ikinci maddede adları geçenlerden açık-. 
ta kalmış ve emeklilikle ilgisi kesilmiş olan
ların borçlandırılması suretiyle emeklilik ve 
terfi süreleri tamamlanır ve herbirine iki ay
lık maaş ve ödenekleri tutannda bir tazminat 
ödenir^ 

MADDE 5. — Bu kanun .yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Millî Eğitim Ba
kanı yüınitür, 

B. Ko. 

MADDE 4. — 27 Ekini 1960 tarihinden bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen 
süre içinde ikinci maddede adlan geçenlerden 
açıkta kalmış ve emeklilikle ilgisi kesilmiş olan
ların borçlandırılması suretiyle emeklilik ve 
terfi süreleri tamamlanır ve herbirine iki ay
lık maaş ve ödenekleri tutarında tazminat öde
nir. 

GEÇİCİ MADDE — 2 nci maddenin şümu
lüne giren öğretim üyeleri veya yardımcılan-
nın bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren en geç. (30) gün içinde 2 nci maddeye 
göre üniversite «enatolannca tâyinleri yapılır. 

Ancak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Üye
liğinde bulunanlarla dışarda mukaveleleri ola
rak ç.alışanlann devre veya bu kanunun neş
rinden evvel yaptıklan mukavele sonuna ka
dar müktesep hakları saklı tutulur. 

f~ ••' 

MADDE 5. — Maliye Komisyonunun 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Maliye Komisyonunun 6 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı: 50 ) 
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Hükümetin teklifine bağh cetveller 

114 «ayılı Kanunu tadil eden kanun teklifine göre Ankara Üniversitesinde ihtiyaç duyulan 
kadrolar 

D. Görevin çeşidi Sayı Aylıfc İ Z A H A T 

Profesör 

6 Doçent 
7 » 

8 Aşktan 
9 » 

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 

1 1 500 
1 1 250 
1 1 100 
2 950 
1 800 

b) öğretim yardımcıları 

700 
600 

1 Protfeiör 
3 , » 
6 Doçent 

Hukuk Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 

2 2 000 
2 ' 1 500 
1 950 

Biri 100 lira taaminath 

1 Profesör 
4 » 

9 Asistan 
10 » 

1 Profesör 

4 » 
5 Doçent 

Siyasal Bilgiler Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 

2 2 000 200 lira tazminatlı 
1 1 250 

b) Öğretim yardımcıları 

a) 

3 
1 
2 
2 
1 

600 
500 

Tıp Fakültesi 

Öğretim üyeleri 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 

2 aded 200, 1 aded 100 lira tazminatlı 
J. aded 100 lira tazminatlı 

M. Meclisi , ( S. Sayısı : 50 ) 



D. G-örevin çeşidi 
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Sayı Aylılk İ Z A H A T 

10 Asiötan 

3 Profeöör 

Veteriner Fakültesi 

b) öğretim yardımcıları 

1 500 

Fen Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 

1 1 500 

Not: Bu cetvel Ankara Üniversitesi Rektörlüğünün 15 Ocak 1962 tarihinde 39/145 sayılı yazı
larına istinaden yapümt§tw. 

114 sayılı Kanunu tadil eden kanun teklifine göre Ankara Üniversitesinde ihtiyaç duyulan 
kadrolar 

D. G-örevin çeşidi 

1 
2 
3 
5 
6 

7 
8 

10 
7 

Profesör 
> 
» 

Doçent 
» 

Asistan 
» 
» 

Uzman 

1 Profesör 
2 » 
3 » 
5 Doçent 
7 » 

9 Asiıstaû 

Sayı % Aylılk İ Z A H A T 

Tıp Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 

19 
2 
2 
9 
2 

2 000 
1 750 
1 500 
1 100 
950 

3 aded 200, 7 aded 100 lira taznninat 

b) öğretim yardımcıları 

4 800 
1 700 
1 500 
1 800 

Hukuk Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 

5 2 000 3 aded 200, 1 aded 100 lira tazminat 
2 1 750 
2 1 500 
6 1 100 
1 800 

b) öğretim yardtmoılart 

1 600 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 50 ) 



T). Görevin çeşidi 
26 

Sayı Aylık İ Z A H A T 

1 Profesör 
3 » 
4 » 
5 Degent 
6 * 

5 Doçent 

9 Asistan 

Edebiyat Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 

3 2 000 1 aded 200, 1 aded 100 lira tazminat 
2 1 500 
S 1 250 
5 1 ICO 
2 950 

Fen Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 

3 1 100 

b) öğretim yardımcıları 

1 6Q0 

» İktisat Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 

4 Profesör 1 250 

114 sayılı Kanunu tadil eden kanun teklifine göre Ankara Üniversitesinde ihtiyaç duyulan 
kadrolar 

D. Görevin §eşidi Sayı Aylık. 1 A 5 A T 

1 Profesör 
3 > 
t » 
5 Doçent 

1 Profesör 

Mimarlık Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 

100 lira taarainaüı 1 2 000 
2 1 750 
1 1.500 
4 1 100 

İnşaat Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 

3 2 000 1 adedi 200, 2 aded 100 lira tazminatlı 

M. Meclisi ( S. Sayım : 60) 
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D. Görevin çeşidi Sayı Aylık I Z A ' H A T 

Makina Fakültesi 

m) öğretim üyeleri 

1 Profesör (Kadro mevcuttur) 3 aded 100 lira tazminat 
2 » 1 1 750 

Elektrik Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 

1 Profesör 1 2 000 
2 » ' 1 1 750 

Not : İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünün 26 . 12 . 1961 tarihli tel yazıları üzerine 
zim edilmiştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 50 ) 
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Bütçe Komisyonunun değiştiricine bağlı 

cetveller 

114 sayılı Kanunu tadil eden kanun teklifine 
göre Ankara Üniversitesinde ihtiyaç duyulan 

kadrolar 

I). Görevin çeşidi Sayı Aylık I D. 

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 

a) Öğretim, üyeleri 

3 Profesör 
4 » 
5 > 
6 Doçent 
7 » 

b) Öğretim yardımcıları 

8 Asistan 
9 » 

Hukuk Fakültesi 

a) Öğretim üyeleri 

1 Profesör 
3 » 
6 Doçent 

2 2 000 
2 1500 
1 950 

Siyasal Bilgiler Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 

1 Profesör 
2 » 
3 » 
4 » 
5 Doçent 

2 2 000 
3 1 750 
1 1 500 
1 1 250 
1 1 100 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

b) Öğretim yardımcıları 

1 
1 
1 
2 
1 

1 
2 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 

700 
600 

7 
8 

1 
2 
3 
4 
5 

Asistan 
» 

Profesör 
» 
» 
» 

Doçent 

-
Tıp Fakültesi 

a) Öğretim üyeleri 

2 
3 

3 
1 
2 
2 
1 

800 
700 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 

t Veteriner Fakültesi 

b) Öğretim yardımcıları 

10 Asistan 1 500 

Fen Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 

3 Profesör 1 500 

Tasarıya ilişik, İstanbul Üniversitesi ve İs
tanbul Teknik Üniversitelerine ait eetveller ay
nen kaibul edilmiştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 50 ) 




