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ve Uşak Milletvekili Ahmet Tahtakılıç'm, 
Başkanlık Divanının tutumu hakkında 
demeçleri 160:162 

2. — Doğu - Karadeniz Bölgesinde hi
mayeli ucuz buğday satışlarının yeniden 
yapılmasına dair mahallen inceleme yap
mak üzere kurulması kabul edilen Mec
lis Araştırması Komisyonu üyesi seçimi 
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3. —Orta - Anadolu'da hüküm süren 
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luğunu. mahallinde tetkik: etmek üzere, 
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4. — Cumhuriyet Senatosu Adana 
Üyesi Mehmet Ünaldı'nm, 5434 sayılı 
T. C. Emekli Sandığı Kanununun 80 ve 
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92 nci maddelerinin değiştirilmesine dair 
olan kanun teklifinin, Cumhuriyet Sena
tosu Genel Kurulunun 1 . 3 . 1962 tarihli 
42 nci Birleşiminde geri alındığına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
(2/277, 3/224) Wi l66 

5. - Görüşülen ifler 166 
1. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali 

Ankan ve 9 arkadaşının, Kaçakçılığın 
meni ve takibine dair 1918 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinin tadiline ve bu ka
nuna 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) (S. Sayısı : 49) 166 

2. — Üniversite öğretim üyelerinden 
bâzılarının affına ve bâzılarının diğer fa
külte ve yüksek okullara nakline dair 
27 . 10 . 1960 tarihli ve 1J4 sayılı Kanuna 
ek kanun tasarısı 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 
öztürk'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 komisyonları 
raporları (1/25, 2/1, 2/53, 2/56) (>S. Sa
yısı : 50) 166,167:184 

3. — Sinop Milletvekili Mahmut Ali-
canoğlu ve 8 arkadaşı ile Cumhuriyet Se
natosu İstanbul Üyesi Rifat öztürkçine 
ve Aydın Üyesi İskender Cenap Ege'nin, 
7238 sayılı Ordu mensupları ile Emniyet 
Genel Müdürlüğü ve Gümrük muhafaza ve 
muamele sınıfı kadrolarında çalışanlara 
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Maraş Milletvekili Kemal Bağcıoğlu'nun, 
Kıbrıs'ta Türk camilerine konan bomba olayları 
dolayısiyle teessürlerini bildirmesi üzerine Dış
işleri Bakan Vekili ve Devlet Bakanı Turhan 
Feyzioğlû Hükümet adına açıklamada bulundu. 

İstanbul Milletvekili Selim Sarper'in Dışiş
leri Bakanlığından çekilmesinin kabul edildiğine 
ve kendisine Devlet Bakanı Turhan Feyzioğ-
lıiMun vekillik edeceğine, 

Açılan Dışişleri Bakanlığına Londra Büyük
elçisi Feridun Cemal Erkin'in tâyin edildiğine 
ve ;'i ; j i 

Dışişleri Bakanlığına atanan Londra Büyük
elçisi , Feridun Cemal Erkin 'in yurda dönüşüne 
kadar kendisine Devlet Bakanı Turhan Feyzi
oğlû 'nun ' Vekillik edeceğine dair Cumhurbaş
kanlığı tezkereleri okundu, bilgi edinildi. 

i vDoğu - Karadeniz bölgesinde himayeli ucuz 
buğday satışlarınîri yeniden yapılmasını, ve 

'Orta-Anadolu'da hükünı isüren kuraklık se
bebiyle halkın beslenme zorluğunu riahallinde 
incelemek üz;ere'Ruralması kabul edilen Meclis 
Araştırması Komisyonu için yapılan seçimler so-

verilen tayın istihkaklarının artırılması 
hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri ve 
İçişleri ve Bütçe komisyonları raporları 
(2/27, 2/100) (S. Sayısı : 52) 184:188 

4. — Eskişehir Milletvekili Şevket As-
buzoğlu ve 6 arkadaşının, Devlet Demir
yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü işçile
rine mesken yaptırılması için borç para 
verilmesine dair olan 5954 sayılı Kanunun 
6173 ve 121 sayılı kanunlarla birinci mad
desinde değişiklik yapılmasına dair ka
nun teklifi ve Ulaştırma ve Bütçe komis
yonları raporları (2/57) (S. Sayısı : 53) 188 

6. — Düzeltişler 166 
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nucunda yeter sayı olmadığından bu seçimlerin 
gelecek Birleşimde tekrarlanacağı Başkanlıkça 
bildirildi. 

Doğu - Anadolu'daki kuraklığın sebebolduğu 
kıtlık hakkındaki raporun görüşülmesi 2 Nisan 
1962 Pazartesi gününe bırakıldı. 
*" g *» » 

3499 sayılı Avukatlık Kanununun 49 ncu 
maddesinin değiştirilmesine ve 117 nci maddesi
nin kaldırılmasına dair kanun tasarısı ile Adana 
Milletvekili Kemal Sarıibrahimoiflu ve 4 arkada
şının, 3499 sayılı Avukatlık K'inunuı un 41* ncıı 
maddesine bir fıkra ilavesine dair kanun tfckliH 
kabul edildi. 

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 hakkında 
kanun teklifi üzerinde yapılan görüşmelerden 
sonra, İçişleri Komisyonunca geri alındı. 

Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 1962 bütçe 
yılı tatbikatında ve sonraki plânlı 5 yıllık çalış-

1. — GECEN TUTANAK ÖZETÎ 



mada Niğde ilinin ihtiyaçlarına ne hacımda yer 
aynlacağma dair Başbakandan sözlü sorusuna, 
Başbalcan Yardımcısı Akif Eyidoğan cevap 
verdi * 

207 sayılı soru, sahibi bulunmadığından, 
212, 213, 214 sayılı sorularda ilgili Bakanlar 

bulunmadıklarından, gelecek Birleşime bıra
kıldı. 

Ağrı Milletvekili Nevzat Güngör'ün, Ağrı -
Kağızman Devlet yolunun yapılmasının düşünü-
nüp düşünülmediğine dair Bayındırlık Bakanın
dan, 

Ay dm Milletvekili Mehmet Yavaş'in, topye-
kûn çalışan her Türk vatandaşının sosyal temi
nat altına alınması hususunda ne düşünüldüğü
ne dair Başbakandan, 

2. - GELEN KÂĞITLAR 

Teklifler 
1. — Aydın Milletvekili Orhan Apaydın'm, 

Türk Ceza Kanununun 161 nci maddesinin bâzı 
fıkralarının yürürlükten kaldırılması suretiyle 
tadiline dair kanun teklifi (2/16&) (Adalet Ko
misyonuna) 

2. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz ve Ağın 
Milletvekili Kerem özcan'ın, Kaçakçılığın meni 
ve takibine dair olan 1918 sayılı Kanunun 6829 
sayılı Kanunla değişik 53 ncü maddesinin tadi
line dair kanun teklifi (2/169) (İçişleri ve Ada
let komisyonlarına) 

Amasya Milletvekili İsmail Sarıgöz'ün, or
manlarımızdan yılda ne kadar kereste istihsal 
edildiğine ve hariçten ithal olunan kereste tfıik-
tariyle mukabilinde ne kadar döviz öd^ndiğjine 
dair Tanm, Ulaştırma ve Sanayi Bakanlannctan 
olan sözlü soruları, soru sahipleri ikinci defkdır 
hazır bulunmadıklarından, düştü. 

28 . 3 • 1962 Çarşamba günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Çankın 
Mekki Keskin Nurettin Ok 

Kâtip ^ 
İzmir 



B Î R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 
KÂTİPLER : Nurettin Ok (Çankırı), Kadri özek (İzmir) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. Adları 
okunan arkadaşlar lütfen, «Burada» diye cevap 
versinler. Cevap vermiyenler «yok» olarak kay
dedilecekler. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, günde

me başlıyoruz, 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Ordu Milletvekili Ata Topoloğlu'nun, 
Dilekçe Komisyonunun durumu ve Uşak Millet
vekili Ahmet Tahtakılıç'ın, Başkanlık Divamntn 
tutumu hakkında demeçleri 

BAŞKAN — Ata Topaloğlu gündem dışı soz 
istiyor. Ne hakkında Ata Bey? 

ATA TOPALOĞLU (Ordu) — Meclis Dilek
çe Komisyonu çalışmaları hakkında. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ATA TOPALOĞLU (Ordu) — Çok muhte

rem arkadaşlarım, Meclislerimizin toplandığı 
günden beri uzun bir zaman geçtiği halde Mec
lis Dilekçe Komisyonumuz hâlâ çalışmaya baş
lamamış, Başkanını seçememiş ve milletin Mec
lise vermiş olduğu dilekçeler de cevaplandırıla
mamıştır. Bu dilekçelerin adedi on binin üstü
ne çıkmıştır. Altı ay gibi uzun bir zaman için
de bir komisyonun teşekkül edememesi ve top
lanamamasının ne demek olduğunu Yüksek Mec
lisin takdirlerine arz ederken Başkanlık Diva
nının bu hususu temin maksadına matuf karar 
ve kesin tedbirler almasını temenni ediyorum. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, bu Dilekçe komisyon
larının gerek Meclisimizde, gerek Senatoda ne 
şekilde çalışacakları hakkında yeni İçtüzük 
bâzı hükümleri ihtiva edecektir. Halen İçtü
zük çıkmamıştır, Tüzük çıkıncaya kadar yeni 

içtüzüğe konulması gereken hükümler hakkın
da bir teklif Yüksek huzurunuza getirilecek ve 
Dilekçe komisyonları da bu şekilde çalışmaya 
başlıyacaklardır. Arz olunur. 

Sayın Tahtakılıç, ne hakkında konuşmak 
istiyorsunuz? 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Efendim 
müzakere usul ve esası hakkında. 

BAŞKAN — Yani ne gibi efendim? 
AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Bâzı 

düşüncelerim vardır, arz edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşal?) — Muhte

rem arkadıaşlar, Millet Meclisinin, bütçe müza
kerelerinden sonra tatile girip tekrar çalışma
ya başladığı şu sıralarda, Divanı Riyasetin tu
tumu ve Meclis müzakeratı hakkındaki düşün
celerimi arz etmeyi uygun gördüm ve bunun 
için gündem dışı söz aldım. 

Arkadaşlarım, parlâmentoların iyi vazife 
görebilmesi yan yarıya, Riyaset Divanının mü
zakereleri âdilâne bir şekilde idare etmesiyle 
mümkündür. Tüzük sarihtir. 

Tedbirler Kanununun müzakeresi yapılırken, 
kanun tasarısı gündeme dâhil değildi. Böyle ol
duğu halde, kanunun müzakeresi sırasında söz 
alan »arkadaşlar değil, daha evvel nasılsa kendi
lerine söz verilmiş ve isimleri yazılmış arka* 

— 160 



M. Meclisi B : 66 
daşlar konuşmaya davet edildi. Bu, Tüzüğe ay
kırıdır. Bu şekilde milletvekilliği vazifesinin 
gereği gibi yapılması mümkün değildir. 

İkinci müşahedem de şudur; Riyaset Diva
nına kadar bir milletvekilinin gidip müzakere 
sırasında Reisle her hangi bir iş hakkında gö
rüştüğünü gördüm. Riyaset Divanı, hâkim ve 
âdil bir idareci vaziyetindedir. Binaenaleyh bu 
doğru bir şey değildir. 

Yine Riyaset Divanı kâtiplerinden bir arka
daşın kürsüden inip arkadaşlarla, görüştüğünü 
ve kendilerine söz verilen arkadaşlarla konuşma 
yapacak kadar ileri gittiğini gördüm. Bu da, 
Meclis müzakerelerine ve İçtüzük esasına ay
kırı bir harekettir. 

Yine biliyorsunuz, bütçenin zamanında çıka
rtabilmesini teminen parti sözcülerine yirmi 
dakika ve milletvekillerine' beş dakika söz ve
rilmesi esası kabul edildi. * Dışişleri Bakanlığı 
bütçesi geldiği anda bir takrir verildi, takrirle 
Dışişleri Bakanlığı bütçesine münhasır olmak 
üzere müzakere tahdidinin kalkması hususu Ri
yasete bildirildi, reye kondu. 

Arkadaşlar, parti sözcüleri partileri adına 
söyliyecekleri sözleri kendi gruplarının tasvi
binden geçirir ve evvelden hazırlanarak konu
şurlar. Hal böyle iken, Dışişleri gibi mühim bir 
mevzuda yapılacak konuşmaların yazılı olması 
gerekir. Verilen takrir dolayısiyle diğer sözcü
ler de 20 dakika kaydının kaldırıldığını nazarı 
itibara alarak düşünce ve maksatlarını daha ge
niş bir zaman içinde arz edeceklerdir. Bu da, 
tam mânasiyle Meclis müzakerelerinde, parti 
mülâhazasının hâkim olduğunu : gösteren bir 
misaldir. 

Muhterem arkadaşlarım, Ankara'ya İngiliz 
Parlâmentosundan bir Başkanvekili geldi..İngiliz 
Parlâmentosunda, >Speaker denilen Reisin parlâ
mentodaki tutumunun ehemmiyeti hakkında iki 
misal verdi : «Reis seçiminden evvel her. mevzu 
ayrı ayrı mütalâa edilir, Meclis Reisim ittifakla se
çilir. , Fakat seçildikten sonra Reis hiçbir surette 
rey veremez. Hattâ mebusların sigara salonuna 
dahi gelemez.» Bundan maksat, Meclis müzakere
lerinin tam âdilâne bir şekilde cereyanını temin 
ve Reisin her türlü parti mülâhazalarının üstün
de hareket -etmesini sağlamaktır.» 

Diğer bir misal arz edeceğim. Şu vakıayı da 
gördüm: 

28.3.1962 0 : 1 
Yine Tedbirler Kanunu görüşülürken bir tak

rir verildi* milletvekillerinden bâzıları söz söyle
meye, davet edildi. Bunlar aslında, Parlâmento 
hayati vazifesini tam mânasiyle yapabilmek nok
tasından parlâmento hayatı için üzerinde dik
katle durulacak fikirlerdir. 

Evvelsi gün bu.fikirlerimi söyliyecektim, Sa
yın Bağcıoğlu arkadaşımız millî ve çok. hassas bir 
mevzuu bu kürsüye getirdikleri için sözümü bu
güne bıraktım. Biliyorsunuz Meclis zabıtları 
hukuk bakamından, ehemmiyetlidir, efkârı umû
miye bakımından ehemmiyetlidir, tarih bakımın
dan ehemmiyetlidir. Bugün Meclis zabıtlarının 
tutuluş tarzı, milletvekillerine veriliş tarzı ve is
tenilen şekilde, serbest surette Meclis zabıtları 
üzerinde tashih yapmak imkânı mevcudolması; 
Anayasa ve hukuk esaslarına, siyasi tarihe mes
net teşkil etmek, efkârı umumiyeye her şeyi açık 
olarak göstermek hüviyetini kaybetmektedir. Ri
yasetten ricam şudur; arz ettiğim noktalar, mu
hakkak surette nazarı itibara alınsın. 

Bir de maalesef Meclis Reisiyle münakaşamı
za sebebolan «Son söz milletvekilinindir» meselesi 
dahi Riyaset Divanınca hâlâ halledilememiştir. 
Bu tarzda bir sevku idare ile Meclis müzakerele
rinden beklenen neticeyi alamayız. Onun için, 

Şimdiki tüzüğün esaslı tatbikini, idarenin tam 
âdil ve adaletinden doğan bir otorite ile müzake
releri tarafsız olarak idare etmekte son dereceye 
kadar dikkatli davranmasını, geçmişte Parlâ
mento Riyaset Divanına kürsülerden yazılmış tez
kerelerle idare metotlarının, kapandığını bize is
pat etmelidir. Böyle olursa arkadaşlar, Meclis 
müzakerelerinden beklediğimiz netice hâsıl olur. 
Her milletvekili de burada İçtüzüğe göre kendi
sinde millî iradenin bir temsilcisi olmak hakkını 
görür ve vazifesini bu şekilde yapar. Vaktinizi 
aldığım için özür dilerim. Riyaset Divanının bu 
mesele üzerinde durmasını rica ederim. 

BAŞKAN — Efendim, Başkanlık Divanı mü
zakereleri İçtüzük hükümlerine göre yürütmekte
dir. Söz, sözalma sırasına göre verilmektedir. Bu 
hususta hiçbir tefrik, yapılmaz. Buyurdukları 
Tedbirler Kanununun müzakeresinde ise,, bu ka
nun gündeme girdiği tarihten itibaren söz isteği 
yazılış sırasına göre verilmiştir. Burada Riyaset
te her hangi bir şekilde bir tercih yapılmamıştır. 
O zaman Divanda Kâtip olarak bulunan arkada
şıma sordum, «Burada konuşan arkadaşlar, ken-

161 
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dilerine bu yazılış sırasına göre söz verilen arka- | 
daşlardır» dediler. I 

Zabıt meselesinde, arkadaşların sonradan de- j 
ğişiklik yaptıkları hususundaki beyana gelince : I 

Zabıtların esası üzerinde bir değişiklik olmaz. I 
Ancak kelimeler ve tenkid işaretleri gibi husus- I 
larda olur. Hatipler tashihlerini bu şekilde yapa- I 
bilmektedirler. I 

ISaym Tahtakılıç (Başkanlığın tarafeızlığma I 
muhakkak kanaat getirsinler. Hiçbir fark gö
zetmeksizin Riyaset bütün arkadaşları aynı şe
kilde İçtüzük hükümlerinden faydalandırmak- I 
tadır. Bu ciheti arz ederiz. I 

AHMET TAHTAKILIÇ ;(Kütahya) — Mü
saade eder misiniz?.. i 

BAŞKAN — Müzakereye lüzum yok. Siz I 
Eylediniz, biz de cevap verdik. I 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Be
yanınız hilafı hakikattir. I 

i I 

2, — Doğu - Karadeniz Bölgesinde himayeli 1 
ucuz buğday satışlarının yeniden yapılmasına, j 
dair mahallen inceleme yapmak üzere kurulma- I 
sı kabul edilen Meclis Araştırması Komisyonu 
üyesi seçimi (10/4) I 

3. •— Orta - Anadolu'da hüküm süren kurak- j 
tık sebebiyle halkın beslenme zorluğunu mahal- i 
liride tetkik etmek üzere, kurulması kabul edilen j 
Mİclis Araştırma Komisyonuna üye seçimi i 
(10/5) 

BAŞKAN — Şimdi takrirler vardır, okuyo- I 
m. 1 

Millet Meelisi Başkanlığına | 
Şimdi yeniden seçimleri yapılacak olan, Do- I 

ğu - Karadeniz ve Orta - Anadolu'da Meclis I 
Araştırması yapacak olan komisyonların teş- I 
kili Yüksek (Meclisçe kabul edildiği halde, o I 
{Tünden bu yana Mecliste ekseriyet bulunduğu I 
halde komisyonların gereken toyları alamama- I 
lan karşısında Hükümet daima sükût etmiş- I 
tir. Hükümetin, bu komisyonlar mevzularında I 
bir görüşü olup olmadığının1 beyanı ile şayet I 
Hükümet vazifelerinden telâkki ederek, meş- i 
gul olacaklarını beyan ederlerse komisyonların I 
teşkilinden sarfınazar edilmesinin oylanılması- I 
m arz ve ri oa cd erim. I 

Gaziantep 
Osman Bilen I 
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Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Defalarca 'oylanması yapılan ve bugüne ka* 
dar seçilecek nisabı temin edilemiyen Doğu -
Karadeniz bölgesi ile Orta - Anadolu'ya gön
derilecek Tetkik heyetlerinin Meclisin temayü
lüne uyularak seçiminden sarfınazar edilmesi
ni ve bu hususun Umumi Heyetin tasvibine su
nulmasını arz ederiz. 

28 . 3 . 1962 

Kocaeli Çorum 
Hâldan Kısayol Muzaffer Dûndar 

Afyon Karahisar Çorum 
H. Nur Baki Abdurrahman Güler 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Doğu - Karadeniz ve İç - Anadolu bölgele

rinde yıllardan beri hüküm süren kuraklık neti
celerini tetkik ve halkın beslenme imkânlarını 
aramak üzere iki komisyon; kurulması hakkın
da, 23 . 2 . 1962 tarihinde Ali Rıza Uzuner ve 
arkadaşları diğeri de 28 . 2 . (1962 tarihinde 
Veli Uyar ve arkadaşları tarafından verilmiş 
ve Yüksek Meclisçe bu iki konu Ihakkmda araş
tırma yapmak üzere iki komisyon teşkili ka
rarlaştırılmıştı. 

Bu hususta beş kere seçim için oya müracaat 
edilmiş ise de çoğunluk hâsıl olmamıştır. 

Meclisin kış tatili sırasında, Milletvekilleri 
adı geçen bölgeleri görmüş ve gezmiş bulunu
yorlar. Bu'bakjmdan mezkûr komisyonların ku
rulmasına artık lüzum kalmadığı (kanaatindeyiz. 

Yüksek Meclisin bu hususta yeniden <bir ka
rara varmasını takdirlerinize arz ederim. 

Aydm Afyon Karahisar 
Mustafa Şükrü Koç Şevki Güler 

BAŞKAN — Her üç önerge de gündemin 
sunuşlar faslında bir ve iki numaralı İnceleme 
komisyonlarının, evvelce alınmış'kararların kal
dırılması hakkındadır. Bu (hususta Sayın Tiea* 
ret Bakanı söz istemektedir. Buyurun Ticaret 
Bakanı, Hükümet adına. 

TİCARET BAKANI İHSAN GÜRÖAN (İz
mir) — Muhterem Başkan, muhterem arkadaş
lar. 

Hepiniz biliyorsunuz ki, Doğu bölgesinde zu
hur eden kuraklık sebebiyle gerekli kararlar 
alınmış, gerekli yardımlar bu riııntakaya fazla-
siyle yapılmış ve yapılmakta devam ediyor. Bu 
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cümleden «lmak üzere, memleketimizin muhte
lif mmtakalanna, bilhassa Karadeniz ve bunun 
dağ; köylerinde zuhura gelen kuraklık ve çiftçi
nin, bura halkının buğday yardımı isteğini hak
lı gösteren feci durumlarını 'gördüğümüz için 
Hükümet *burada gerekli tetkikatı yapmış, yar
dım elini uzatmıştır. Nerede "bir şikâyetçi gö
rürsek oraya yardım elimizi uzatmak için Hü
kümet kararlı "bulunmaktadır. (Bundan başka 
bir 'bölgede kuraklık veya kıtlık tedb'it edildi 
mi 'buradaki vatandaşlara yardım için »gerekli 
kararı almış ve gerekli tetkikatı da yapmış bu
lunuyoruz, 

Eğer 'bu tatbikat diğer yardım yapılacak 
mahalleri karşımıza çıkaracak olursa aynı şe
kilde yardım için gerekli kararı almış bulunu
yoruz. Yüksek Heyetiniz 'tensibederse, hiz her 
hangi bir bölgeye heyet çıkarılmasını ve tes'bit 
yapılmaismı Hükümet olarak muvafık görmü
yoruz. Çünkü zaten Hükümetiniz tarafından 
fcesh'it edilmiş ve yardım yapılmıştır. Ben bu 
husustaki Hükümet noktai nazarını Yüksek 
Heyetinize arz etmiş, bulunuyorum. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Buyurun, Ali Cüceoğlu. 
ALÎ CÜCEOĞLU (Giresun) — Muhterem 

arkadaşlar, seçim bölgelerimizden henüz geldik. 
Mahallen yapmış olduğumuz tetkikler netice
sinde, bilhassa Doğu - Karadeniz mıntakasmda, 
seçim bölgem olan Giresun'da insanların müt
hiş bir kıtlık ve yoksulluk içinde bulundukla
rını ifade etmeye mecburiyet duyuyorum. Bura
larda mısırın kilosu yüz kuruştan satılıyor. 
Hattâ, bâzı yerlerde 140, 150 kuruştan vatan
daşa mısır tevzi edilmektedir. Bu tevzii de ya
pan kapital sahibi üç - beş kişidir. Bugün Gi
resun bölgesinde mısır stokları almış yürümüş
tür. Bu vaziyette dahi 140 - 150 kuruştan mua
mele görmektedir. Şu anda köylünün elinden 
mahsulü çıkmış demektir. Daha henüz piyasa
ya arz etmeden, Vekil Bey burada; «Bunları 
tesbit ettik, gerekli yardımı yaptık.» dediler. 
Maalesef henüz Doğu - Karadeniz bölgesinin 
buğday durumu dahi tanzim edilmemiştir. 
Köylü, «Buğdayı bizim yanımızda hazır etsin
ler, bunu alalım» dedikleri halde bu dahi tan
zim edilmemiştir. Bu bölgeye bir heyetin gönde
rilmesinin ve bu işi Hükümetin bir an evvel 
halletmesinin bir zaruret olduğu kanaatinde-
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yim. Bilhassa bu yiyecek, mısır meselesi üzerin
de de durmalarını istirham ederim, arkadaşlar. 

BAŞKAN — Ruhi Soyer, buyurunuz. 
RUHİ SOYER (Niğde) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; günlerce evvel Orta -
Anadolu'da 1954 ten beri devam etmekte- olan 
insafsız bir kuraklığın aynı zamanda buna inzi; 
mam eden, zaman zaman şiddetini artıran se
mavî âfetlerin vücuda getirdiği beslenme zor? 
luğunu Yüksek Meclisiniz adına mahallinde 
tetkik etmek ve muhterem halkımızın bu ıstıra
bını huzurunuza getirmek maksadiyle. bir tah; 
kik komisyonu kurulmasını arz ve teklif etmişr 
tik. Gerek Yüksek Meclisinizde zaman zaman 
ekseriyetin bulunamaması vê  gerekse, diğer 
mmtakalardaki arkadaşlarımızın Orta - Ana
dolu'nun bu acı durumundan belki malûmattar 
olmaması bakımından maatteessüf, yapılan 
muhtelif turlarda bu seçim nisabı hâsıl olama
dı. Anlaşılıyor ki, Yüksek Meclisin temayülâtı 
bu seçimin lehinde değildir, ,.: 

Biz, bu tatil esnasında bu mmtakaları • gezr 
miş bulunuyoruz. Hükümetimize gerekli malıb 
matı, gerekli bilgiyi verebilecek durumdayız. 
Gerçi, Sayın Ticaret Vekilimizin Karadeniz'in 
kuraklığından bahisleri münasebetiyle Qrta r 
Anadolu'nun kuraklığından malûmattar olma
dıkları anlaşılmıştır. Zira bundan bahis buyur-
madılar. 

Karadeniz'de çok yağmur yağar. Orta - Ana
dolu 1954 ten beri kuraklık içindedir. Fakat 
biz haiz olduğumuz bilgilerle Hükümetimize' 
maruzatta bulunabilecek ve bu hususta kendi
lerini temin edebilecek durumdayız. Bu itibarla 
Yüksek Heyetiniz, bu seçimin yapılmasında bir,. 
fayda görmüyorsa biz de mutabakatımız^ arz 
ederiz. ' ,". ..,: 

BAŞKAN — Efendim, söz Ticaret Bakanı-
nmdır. önergeler aleyhinde iki kişi söz aldı. 
tki komisyon olduğu için iki kişiye söz verdik. 
Lehinde konuşmak istiyen varsa Ticaret Baka
nına söz verdikten sonra onlara da veririz. Bu
yurun, Sayın Bakan. 

TİCARET BAKANI İHSAN GÜBSAN (İz
mir) — Muhterem arkadaşlarım, bir noktayı 
tavzihte fayda görüyorum : Bir arkadaşım ko
nuşurken, «Yardıma fiilen başlamış bulunuya-
ruz», ibaresini kullandığımı ifade buyurdular. 
Zannederim, bir zühul olacak. Ya kendileri bu 
zühule düştüler, veyahut da ben. özür dilerim. 
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Doğu yardımından sonra, diğer bir kısım 

yW&re yardım için Hükümetçe bir karar alın
dı. Biliyorsunuz bir komisyon vardır. Bu ka
rar; kararname şekline inkılâbetmiş bulunu
yor. Bakanlığıma bir salâhiyet verilmiştir. Bu 
salâhiyet, yardıma muhtacolan yerlerin tesbiti 
ve gereken kararttı süratle alınması ve tatbi
kata geçilmesi merkezindedir. Bu cümleden ol
mak üzere, yardım mevzuunda bir kısım tatbi
kata geçilmiştir. 

Arkadaşlarım defatle bana geldiler, kendi
lerini dinledim. Mahallî tatbikata ihtiyaç gös
terdiği için dertleri mahalline intikal ettirildi. 
O ftale gçldİ ki, bütün mmtakaya teşmili talebi 
karşısında kaldık. Bunların bir kısmını tesbit 
etmiş bulunuyoruz; derhal yardıma geçeceğiz. 
Bu hususta tatbikata geçmiş bulunuyoruz. Eğer 
arkadaşım bir iki gün sabrederlerse bunun ne
ticesini fiilen görmüş olacaklardır. 

Ayrıca; Orta - Anadolu'dan da bir kısım 
yardım talepleri gelmiştir. Bunların birçoğunu 
tesbit ettik ve bir kısmının da tetkikatma de
vam etmekteyiz. Çok kısa bir zamanda bunlar 
için de bir karar alacağız. 

Efendim, mâruzâtım bundan ibarettir. Hü
kümetin bu hususlar üzerinde gereken hassasi
yeti gösterdiğinden emin olsunlar. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Sayın Kılıçoğlu, Doğu-Kara-
deııiz bölgesi üzerindeki Meclis araştırmaları
nınfaerhıde ve lehinde konuşmak istiyorsunuz 
değil mi? 

fflffim KILIÇOĞLU (Giresun) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Etem Kılıçoğ-
1% 

ÎBRAHÎM ETEM KILIÇOĞLU — (Gi
resun) —: Çok muhterem arkadaşlarım, 
Dûğu - Karadeniz bölgesinin ekmeklik buğ
day mevzuunda sıkıntı, içinde bulunduğu
nu, bundan evvelki tarihlerde bir sözlü 
doru önergesi ile, Yüksek Meclisinize ge
tirmiştim. Saym Ticaret Bakanı Beyefendi ile 
â» bu hususu mütaaddit defalar görüştüm. Şu 
tttdftf&ttiİ etmek lâzımdır ki, (bendeniz geleli 
datıa 24 aaat olmadı,) Fisfco-Birlik Umum Mü-
d&rÜ Ho görüştüm. Hâlâ; Fisko Birlik ile Top
rak MaİRfulîeri Arasında yapılan protokolün 
İS nd maddesi üzerindeki ihtilâf dolayısiyle 
Hükümetçe alınan karar, şu tarihe kadar, şu ana 
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kadar tatbika geçilmemiş olduğunu yüksek hu
zurlarınızda ifade etmek mecburiyetindeyim. 
Bir Meclis tahkik heyeti kurulsun mu, kurulma
sın mı? Hükümet bu işlerle alâkadar oluyor mu, 
olmuyor mu ? Bunların müzakeresini, bir taraftan 
yapaduralım, ama, Doğu - Karadenizli vatan
daşlarımızın da günde üç öğün ekmek yemek 
mecburiyetinde olduklarını hatırdan çıkarmıya-
lım. 

Eğer Hükümet oraya gidecek bir tetkik he
yetinden «neticeyi alacağım» diye beklerse; ora
daki vali ve kaymakamların vazifesinin ne oldu
ğunu bendeniz düşünmek mecburiyetindeyim. 

Bizler Milletvekili olduğumuza göre ve da
ha evvel bu hâdiseyi, bu durumu ilgili Bakanlı
ğa ve Yüksek Meclisinize intikal ettirdiğimize 
göre, artık işin «yapacağız», «tetkik edeceğiz» 
tarafını bir yana bırakıp, bir an önce bu vatan
daşların derdine deva bulmak mecburiyeti var
dır. Biz, Hükümet olarak, alâkalı vekil olarak 
bununla ilgileneceğimizi peşinen kabul etmek 
mecburiyetindeyiz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Asım Eren lehte konuşacak. 
Buyurun. 

ASIM EREN (Niğde) — Muhterem arka
daşlarım, Ticaret Bakanının beyanlarına bil
hassa teşekkür ederim; Doğu - Karadeniz Böl
gesinden başka Orta - Anadolu'dan da yardım 
teklifleri aldıklarını beyan buyurdular; oralar
la da alâkalı tedbirlere başvurduklarını burada 
ifade ettiler. Bu itibarla bendeniz Araştırma 
Heyetinin Orta - Anadolu'ya gidip bu işi tetkik 
etmesini lüzumlu addetmiyorum. Yalnız bir nok
tada dikkat nazarlarını çekmek ve Muhterem 
Meclisin ıttılaına arz etmek isterim: Orta - Ana
dolu'da sıklet merkezi olan Niğde vilâyeti ve 
kısmen de Kırşehir ve Yozgat üzerinde, geçen 
iki hafta içerisinde, çok şiddetli Sam rüzgârı ve 
kum fırtınaları esti. Bu Kum fırtınaları yüksek 
yerlerden toprakları sürüklediği gibi, henüz 
rüşeym halindeki mezruatı da sökmüş ve daha 
münhat yerlerdeki mezruatm üzerlerine bırak
mıştır. Mahallî çiftçi ve ziraatçilerin ifadeleri
ne göre, mezruatın dirilmesine artık imkân yok
tur. Kaldı ki, ziraat tekniği bakımından ve ik
lim yüzünden yeniden tohum ekmek sureti ile 
mahsul elde etmeye, harman yapmaya artık 
imkân yoktur. Bu yüzden Orta - Anadolu'da 
başta Niğde olmak üzere Kırşehir, Yozgat ille
rimizin geçirdikleri bu yeni tabiî âfet yüzünden, 
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bilhassa muhtacı muavenet olduklarını arz et
mek isterim, öbür taraftan bu noktalara ma
tuf olarak, bundan evvelki komisyonun Orta -
Anadolu'ya teşmili ile, buğday, arpa yardımı ve 
Ziraat Bankası borçlarının tecili dâhil olmak 
üzere, yeni bir yardım şeklinin, buralara acilen 
tevcihi, o vatandaşların kurtulması için bir za
rurettir. 

Araştırma heyetlerinin gönderilmemesi paha
sına, bu durumu icra organı, hassaten Tarım ve 
Ticaret Bakanları ele alsınlar. İstirhamım bun
dan ibarettir, hürmetlerimle. 

BAŞKAN T - Efendim, önergelerin leh ve 
aleyhinde konuşuldu, iki araştırma komisyonu 
olduğu için ikişerden dört arkadaşa söz verdik. 
Hükümet de konuştu, önergelerin üçü de aynı 
mahiyettedir, tekrar okuttuktan sonra reyleri
nize sunacağım. («Tekrar okunmasına lüzum 
yok» sesleri). O halde önergeler anlaşılmıştır. 
Araştırma Komisyonu teşkili hakkındaki karar
ların konusu üzerinde Hükümetçe gerekli tet-
kikat yapılmış ve tedbirler alındığı bildirilmiş
tir. Bu bakımdan Araştırma Komisyonlarının 
kurulmasına mahal kalmadığına dair olan öner
geleri oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Meh
met Ünaldı'nın, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandı
ğı Kanununun 80 ve 92 nci maddelerinin değiş
tirilmesine dair olan kanun teklifinin, Cumhu
riyet Senatosu Genel Kurulunun 1.3. 1962 ta
rihli 42 nci Birleşiminde geri alındığına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi (2/77, 
3/224) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San

dığı Kanununun 80 ve 92 nci maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna geçici iki madde ek
lenmesine dair kanun teklifinin, Genel Kurulun 
1 . 3 . 1962 tarihli 42 nci Birleşiminde teklif sa
hibinin geri alma talebi üzerine iade edilmesine 
karar verilmiştir. 

Arz olunur. 
Suad Hayri Ürgüplü 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
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BAŞKAN — Bu hususta bir önerge var, oku

tuyorum. 

Yüksek Riyasete 
Daha önce Meclisimizde müzakere ve kabul 

edilmiş olan 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 80 ve 92 nci maddelerinin değiştiril
mesine dair C. Senatosu Adana Üyesi Mehmet 
Ünaldı'nın teklifini tekabbül ediyoruz. Gereğinin 
içtüzüğümüzün 68 nci maddesine göre ifasını say
gılarımızla arz ederiz. 

Burdur 
Mehmet özbey 

Niğde 
Asım Eren 

Antalya 
Ömer Eken 

Gaziantep 
Süleyman Ünlü 

istanbul 
Ferruh Bozbeyli 

Diyarbakır 
Alp Doğan Şen 

Erzurum 
Cevat önder 

Afyon Karahisar 
Halûk Nur Baki 

Kocaeli 
Süreyya Sofuoğlu 

Konya 
Ahmet Gürkan 

BAŞKAN — Alp Doğan Şen ve 10 arkada
şının bir önergesidir. Biliyorsunuz, Meclisimizde 
görüşülmüş ve kabul edilmiş bir kanun tasarıaı-
dır. Senatoda teklif, teklif sahibi tarafından ge
ri alınmıştır. Tabiî Meclisimize tekrar gelecek. 
Geri alınan bu teklifi, 10 arkadaşımız tekabbül 
ediyorlar. 68 nci maddeye göre bu, mümkündür. 
(Müzakerelere, kaldığı yerden, haşlanır.) dendiği
ne ve müzakereler Senatoda kaldığına göre, bu 
önergenin tasarı ile birlikte. Senatoya, gönderil
mesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bir önerge var, okutuyorum. 

. Yüksek Başkanlığa 
Gündemde bulunan kanun tasarılarının sözlü 

sorulardan evvel görüşülmesinin, reye vaz'edil* 
meşini arz ve teklif ederim. 

Ilyas Seçkin 
Ankara 

BAŞKAN -— önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler.» Kabul edil
miştir. 

Efendim, Eskişehir Milletvekilleri Aziz Zey> 
tinoğlu ve Celâlettin üzer arkadaşlarımızın gün
demin dördüncü maddesindeki kanunun ivedilik 
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ve öncelikle ıgörüşülmesini teklif eden iki önerge- I aidolari bir keyfiyettir. Bu bakımdan önergeleri 
leri var. Yüksek malûmları olduğu üzere öncelik oylarınıza sunmıyacağım. 
ve ivedilik teklifleri, komisyonlar ve Hükümete | Kanunların «görüşülmesine (geçiyoruz. 

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. —r Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arikan I 
ve 9 arkâdaşıntrı,. Kaçakçılığın meni ve takibine 
dair 1918 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin ta
diline ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine I 
dair 6829 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle ekle- I 
nen birinci maddesine bâzı fıkralar ilâvesi hak- I 
kında kanun teklifi ve Gümrük ve Tekel ve îç> 
işleri komisyonları raporları (2/55) (8. Sayısı : 
49) 

(BAŞKAN — Efendim, (gündemimizin 'birinci I 
maddesi geçen birleşimde görüşülmüş ve birinci 
maddesi, üzerinde münakaşa ve görüşmeler so* I 
nunda, komisyona havale edilmiştir. Komisyon^ 
dan henüz gelmediği için bunun görüşülmesine 
•başlıyamıyacağız. 

2.-—Üniversite öğretim üyelerinden bâzıla
rının affına ve bâzılarının diğer fakülte ve yük' 
sek okullara nakline dair 27'.. 10.1960 tarihli ve I 
114 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ile Burdur I 
Milletvekili Mehmet özbey'in, İstanbul Millet- I 
vekili Oğuz Oran ve Ordu Milletvekili Ferda 6ü- I 
lxy ve Afyon Karahisar Milletvekili Hasan Din-
çer üe Eskişehir Milletvekili 8 ey fi öztürk'ün, | 
27 Ekim İ960 tarihli ve 114 sayılı Kanunun yü* j 
rürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifleri ve 
Millî Eğitim Komisyonu raporu ile Anayasa Ko- I 
misyonu mütalâası ve Maliye ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/25, 2/1, 2/53, 2/56) (8. Saym : 
SO))(î) 

BAŞKAN '— Raporda 'öncelikle konuşulması 
teklifi vardır. Sırası geldiği cihetle, öncelik tek- I 
lifini oya arz etmeye lüzum kalmamıştır. Tümü I 
üzerinde söz istiyen arkadaşlara söz verilecektir. 
Yalnız tümünü konuşmadan evvel Anayasa Ko
misyonu raporu üzerindeki tashihler hakkında 
bir yazı var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Üniversite öğretim üyelerinden bâzılarının 

affına ve ıbazıjarınm diğer fakülte ve yüksek 

(t) 50 S. Saytk basmayazı tutanağın sonun-
dadvr. 

I okullara nakline dair 27 .10.1960 tarihli ve 
114 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ile Bur
dur Milletvekili Mehmet özbey'in, İstanbul 
Milletvekili Oğuz Oran ve Ordu Milletvekili 

I Ferda Güley'in ve Afyon Karahisar Milletve
kili Hasan Dinçer ile Eskişehir Milletvekili 
Seyfi öztürk'ün 27 Ekim 1960 tarihli ve 114 
sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılmasına 
dair kanun teklifleri ile bu konudaki Millî Eği-

I tim Komisyonu raporuna dair Anayasa Komis
yonu mütalâasının metninde bâzı önemli has-

I ki hataları görülmüştür. Bu hatalar şunlardır : 
— 10 ncu sayfanın 15 nci satırındaki, «ka

rarlaştırılmıştır» kelimesi «kararlaştırmıştır» 
olacaktır. , 

I — Aynı sayfanın 20 nei satırındaki, «ve» 
I \ ve '«yardımcılarının» kelimeleri arasına «öğre-
I tim» kelimesi girecektir. 
I — Aynı sayfanın sondan ikinci satırındaki 
I «üyrütme» ibaresi «yürütme» olarak okuna-
J çaktır. 

— 11 nci sayfanın dondan 5 nci satırındaki 
«müteallik» ve «ve» kelimeleri arasına «kaide-

I ye» kelimesi girecektir. 
— 12 nci 'sayfanın 6 nci satırındaki, «dö

nüşleri» kelimesi «dönüşlerini» olacaktır. 
— Aynı sayfanın 21 nci satırındaki, «tutul

muştur» kelimesi «tutulmuştu» olacaktır. 
— Aynı sayfanın soldan 7 nci satırındaki 

«yeni» kelimesi «yani» olacaktır. 
— Aynı sayfanın soldan 12 nci satırındaki 

«Melberg» kelimesi «Mal'berg» olacaktır. 
— Aynı sayfanın soldan 13 ncü satırındaki 

«Duıgeit» ibaresi «Duguit» olacaktır. 
— Aynı sayfanın sondan aynı satırındaki 

«jezo» ibaresi «jeze» olacaktır. 
— 13 ncü sayfanın ısondan «'objektif» ve 

«statünün kelimeleri arasına «Ibir» kelimesi gi
recektir. 

Keyfiyet saygı ile arz olunur. 

Anayasa Komisyonu Sözcüsü 
İstanbul 

Coşkun Kırca 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. I 
Tasarının tümü üzerinde söz istiyen arka- I 

daşlar isimlerini yazdırmışlardır. - I 
Y. T. P. Meclis Orupu adına Sayın Yusuf 

Azizoğlu. 
Y. T. PARTİSİ MECLİS GRUPU ADINA 

YUSUF AZÎZOĞLU (Diyaribakır) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri, 147 üniversite I 
öğretim üyesini tasfiye eden 114 sayılı Kanu- I 
nun bâzı maddelerini kaldıran ve yeni hüküm- I 
ler ekliyen kanun tasarısı üzerinde Y. T. P. si- I 
nin görüşlerini arz edeceğim. I 

Muhterem arkadaşlarım, 13 Haziran 1946 I 
tarih ve 4936 sayılı Üniversiteler Kanunu yü- I 
rürlükte ve bunun öğretim üyelerini teminat I 
altına almış bulunan 50 nci maddesi hiçbir su- I 
retle tadil edilmemiş iken, teşriî organın böy
le (bir idari tasarrufu yapmış ıolması, üniversi
te muhtariyetine vahim bir müdahale olmuş- I 
tur. 114 «ayılı Kanunun, 5 nci maddesinde, gö
revden affedilen öğretim üyelerinin, tekrar üni
versiteye girmelerini menetmek suretiyle, Ana- I 
yasa hükümleri ve insan haklariyle de bağda
şamaz bir hüviyet iktisabetmiştir. I 

İçlerinde ilmî otoriteleri milletlerarası sa
haya kadar yaygın büyük kıymetler de bulu
nan bir grup üniversite hocasından memleketi 
mahrum bırakması, hele şahıslar hakkında mad
di ve mânevi portesi itibariyle son derece ağır 
hükümler sevk ederken, sebep gösterilmemiş, 
müdafaa hakkını kullanmaya imkân tanınma
mış olması, 114 sayılı Kanunun objektif olmak
tan uzak, tamamen sübjektif bir tasarruf oldu
ğu hakikatini meydana çıkarmıştır. 

Bu vahim tasarruf, yeni üniversiteler açmak 
mecburiyetinde bulunan yurdumuzda, bir yan
dan öğretim üyesi buhranı yaratırken öte yan
dan da, üniversite kariyerine intisabedecek 
gençlerde hayal kırıklığı doğurmuş ve halen 
görevli bulunanlar da ise mesleke itimat ve em
niyeti zedelemiştir. 

Fevkalâde nazik ve gayrimüsait bir devre 
içinde bulunulmasına rağmen bu yanlış karar 
muvacehesinde Türk matbuatının ve kadir şi-
nas umumi efkârımızın şiddetli bir tepki gös
termiş olması bizler için iftihar edilecek bir ne
tice, üniversite mensupları için kuvvetli bir 
teselli olmuştur. 

Buna ilâveten şu noktaları belirtmekle bü-
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yük bir memnunluk duyduğumuzu ifade etmek 
isteriz. 

Fevkalâde zamanların acele bir mahsulü 
olan bu kanunun umumi efkâra açıklanmasın
dan hemen sonra, teşriî organ ve yetkili (ma
kamların, bu büyük hatayı kabul ederek dü
zeltme arzusu göstermiş olmaları, ve haksız
lığa uğrıyan 147 öğretim üyesinin bugüne ka
dar devam eden sabır ve vekarlı hareketleri
nin yanıbaşında, teşriî organa telkin ve nüfuz 
ile böyle bir kararın alınmasına vesile olanla
rın azınlıkta kalmış olması ve üniversite men
suplarının organ olarak, müşahhas olarak 147 
öğretim üyesinin haksız bir tasarruf neticesin'-
de mağdur olduğu kanaatini devamlı olarak 
izhar ve ilândan geri kalmamış olmasıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, beş milletvekili 
arkadaşın yaptığı teklife muvazi olarak Hü
kümet de, bu hatayı, kanunun yukarda kısa
ca izah ettiğimiz maluliyetlerini bertaraf et
mek suretiyle, düzeltici bir tasarı hazırlamış 
ve bu tasarılar ilgili encümenlerde enine bo
yuna incelenerek son şekliyle huzurunuza gel* 
mistir. 

Derde deva olabilecek mahiyet ve vasıfta 
bulduğumuz Bütçe Encümeni değiştirisinin bi
rinci maddesinde 114 sayılı Kanunun 1 ve 2 
nci maddeleri kaldırılmak suretiyle yapılmış 
bulunan (sebepsiz işten çıkarma) ve nakil mu
ameleleri ortadan kalktığı gibi, 5 nci maddesi 
de kaldırılmak suretiyle, mezkûr öğretim üye
lerinin tekrar üniversiteye almmıyacakları ş i 
lindeki cidden garip hüküm de bertaraf edil
miş bulunmaktadır. Bu, sebep gösterilmeden 
ve müdafaaları alınmadan haklarında ağır bir 
cezai hüküm verilmiş olan öğretim üyelerinin 
tebriyesi mânasını taşımaktadır. 

Tasarının 2 nci maddesinde ise, öğretim 
üyesi hakkını kazanmış olan 147 zatın fiilî va
zifeye alınmaları, üniversite senatolarının tet
kik ve kararma bırakılmıştır. 

Esasen usulü dairesinde tasfiye yapma ve
ya fertler hakkında cezai hüküm verme salâ
hiyeti kanunen üniversitelerin bu organına ve
rilmiş olduğundan tasarı bu hükmü ile Anaya
sanın 120 nci maddesiyle tahkim edilmiş bu
lunan üniversite muhtariyetine tam bir riayet 
göstermiş olmaktadır. Üniversiteler senatola
rının, yapacakları bu idari istemi her hangi 
sebepsiz bir karar olmaktan kurtarmak için bu 
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maddenin sonuna eklenmiş' olan fıkralariyle \ 
ilgililere Devlet Şûrasına başvurma imkânını ] 
açmış bulunmaktadır. 

. Bu suretle, üniversiteler senatoları vere
cekleri her hangi bir ret kararında; yine yü
rürlükte bulunan üniversite mevzuatına uygun 
bir işlem yaptıklarını tesbit etmek durumunda 
olacaklardır. 

Tasarının 3 ncü maddesi esasen üniversite 
Üyesi unvanını ve yetkisini kanun hükümleri 
içinde kazanmış bulunan 147 öğretim üyesini 
•belli bir müddet içinde, fiilî vazifeye alma 
hususunda, âmir hüküm taşımakta ve aradan 
geçen biıtouçuk yıl zarfında T. B. M. M. üye
liğine seçilen veya yabancı memleketlerde gö
rev almak zorunda kalmış olanların, mükte
sep haklarını mahfuz tutmaktadır. 

4 ncü madde ile de tasarı, oldukça uzun 
bir zaman açıkta kalmış bulunan öğretim üye
lerinin emeklilik ve terfi haklarını tamamen 
ve fakat maaş ve ödeneklerini ancak kısmen 
karşılamış bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, esas aldığımız Bütçe 
Encümeni tasarısı önümüzdeki gelişim yılla
rında, açılacak yeni üniversitelere, öğretim ele
manları yetiştirmekle de görevli olan eski üni
versitelerimizin, noksanlarını tamamlıyacak, 
zedelenmiş olan şahsi haklarını iade edecek, 
ömürlerini bilgiye ve gelecek nesillere vakfet
miş değerli hocalarımızın ve yardımcılarının 
duydukları mânevi ezaya son verecektir. 

Milletimizin tarihinde ilim adamlarına hudut
suz saygı ve sevgi gösterilmiş olduğunun misali 
pek çoktur, 

Yapılmış olan, bir hata ve haksız muameleyi 
bertaraf etmek suretiyle, millî geleneğimize ye
ni ve güzel bir misal daha eklenmiş olacaktır. 

Bu kanunla senatolara verilen görev, Büyük 
Meclisin yine üniversitelere karşı beslediği itimat 
ve saygının bir belirtisi olarak alınmalıdır. Her 
ne kadar bugünkü senatolar 147 öğretim üyesi
nin vazifeden alınmalarından sonra teşekkül 
etmiş ise de, yine kendi yetiştikleri bir müesse
sede, olgunlaşmış meslektaşları ve ideal arkadaş
larıdır. 

Bu itibarla, • iş başında bulunan senatoların 
inceleme sonuçlarına, bizim kadar hocaların da, 
emniyet ve itimat içinde bulunacaklarını ümidT 
etmek isteriz. Muhterem arkadaşlarım, bu ka
nun tasarısı yüksek tasvibinize mazhar olduktan 

3 28.3 .1962 O i 1 
sonra üniversitelerimizde, muvakkat bir zamaıi 
için münakaşa konusu olan karşılıklı sevgi vo 
saygının, en geniş bir müsamaha duygusu için
de yeniden ve daha kuvvetli olarak kurulacağına 
inanıyoruz. 

Muhterem milletvekilleri; 
Memleketimizin şiddetle muhtaç bulunduğu 

ilim adamlarını onure etmek, onları yetiştikleri 
ve müstakbel kuşakları yetiştirmekte bulunduk
ları yuvalarına kavuşturarak hakiki bir yurt 
hizmeti ifa etmek, üniversite hocalarımıza bü
tün bir medeni âlem önünde, ilim haysiyet ve 
şerefine sahip insanlar olarak selâmlamak gibi 
en ulvi duygularla hazırlanmış bulunan bu kanu
nu, Y. T. P. aynı zamanda memlekete huzur ve 
itimat getiren en müspet bir adım olarak karşı
ladığını ifade etmekle büyük bir inşirah ve bah
tiyarlık duymaktadır. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Şahısları adına konuşacak arka
daşlara söz veriyorum. Buyurun Sayın Zeki 
Zeren. 

ZEKİ ZEREN (İstanbul) — Muhterem Baş
kan, aziz arkadaşlarım; 

Bu kanun tasarılarının tümü hakkında söz 
almak hususunda tereddüt sahibi idim; 147 1er 
arasında bulunmam acaba suitefsire uğrar mı di
ye? Ama 147 lerden gerek aramızda teşriî vazife 
sahibi olan, gerekse dışarda 147 1er Derneğine 
mensup bütün arkadaşlarımla şu anda aynı ruh 

I haleti içinde bulunmaklığımıza inanmam bana 
huzurunuza çıkma cesaretini verdi. Her halde 

i şu anda hepimizin eş duygularımızı bilmemizin 
; müspet kararlarınız üzerinde faydası olacağını 
1 ummaktayım. 

Şahsan 147 1er listesinde bulunan bir millet
vekili olarak, bu dâvanın halli yolunda tasarı ge
tiren Hükümetinizle tekliflerde bulunan arka
daşlarımızı, tasarılar üzerinde görüşen ve uygun 
tekliflere varan encümenlerimize müteşekkirim. 

; Kararlarınızın beni olduğu kadar, 147 ilim ada
mını ve yardımcısını tatmin edeceğinden şüphe 
etmiyorum. Sizler, bugün milletimizin temsilci
si, Millet Meclisinin birer rüknü- olarak bu ta

vşanları eli uygun şekliyle kabul edip onaylarsa
nız - Senatomuzun da bu kararınızı tasvibedece-

İ ğinderi şüphe etmiyoruz. - Böylece Türkiye ilim 
\ tarihînin 147 1er hâdisesi diye anacağı karanlık 
bir sayfası, ortadan kalkacak, bu yönden de il
memuhtarlığı kazandırılmış olacaktır. Gelecek-
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te 147 ilim adamı ve yardımcısının şeref ve itiba- I 
rmı iade imkânını sağlamış bulunduğunuz için | 
takdir; minnet ve şükranla anılacaksınız. 

Bu tasarı tekliflerinin, Meclisimizin bütçe- I 
den sonra ilk ele aldığı kanunlar arasında oluşu I 
Hükümetimizin (geciken adalet, adaletsizlik olur) 
inanışına sahip bulunduğunu gösterir ki, ken
dilerini bir Milletvekili olarak takdir ve tebrik 
ederim. 

Bu sözlerimle bütün 147 lerden yaşıyanlarm 
duygularına tercüman olduğuma inanıyor, içi
mizde bu sevinçli günü görmeden ölenlerin ise I 
ruhlarım şu anda sadetti ğimize emin bulunuyo
rum. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın öztürk, grup adına mı 
konuşacaksınız efendimi I 

SEYFI ÖZTÜRK (Eskişehir) — Teklif sa
hibi olarak efendim. 

BAŞKAN — Efendim; o halde 9 ncu sırada- I 
siniz. 

Sayın Mehmet özbey. I 
MEHMET ÖZBEY (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlar, Yüksek huzurlarınıza gelen bu ka
nun ile iki yönden vicdani vazifenizi yerine ge- I 
tirmiş olacaksınız; ilk kanun teklifini yapan bir 
arkadaşınız olarak ibenim de kısaca temennile
rim şöyledir : 

1. 147 öğretim üyesini görevlerinden uzak- I 
laştıran 114 sayılı Kanunu kaldıracaksınız. 

2. Bu 147 profesör, doçent ve asistanı va- I 
zifelerine iade edeceksiniz. Şimdi bunu derinli
ğine ve genişliğine hakkat adesesinden baka- I 
rak vicdani kanaatlerimizi dile getirelim. 

1. 114 sayılı Kanun Anayasaya aykırıdır. 
Bu itibarla kaldırılması lâzımdır. Bu kanun, as
lında bir ceza kanunudur. Üniversite içinde hu- I 
zursuzluk yaratmıştır. Birçok dersler boş kal
mış; üniversitenin ilim kadrosunu zayıflatmış, I 
muhtariyetini zedelemiş ve 147 vatandaşı göre
vinden atarak meslek hakkından mahrum et- I 
mistir. Türkiye Cumhuriyetinde, hiçbir kimse 
sebep gösterilmeden görevinden uzaklaştırıla-
maz. Kaldı ki, vazifelerinden atılan bu 147 le-
re; en büyük hakları olan kutsal savunma, hak- 1 
kının bile tanınmamış olması huzursuzluğu büs- I 
bütün artırmıştır. 

Nitekim, Sayın Devlet Reisi de, «Bu tasfi- I 
yeyi üniversite içindekilerden aldığımız malû
mata istinaden yaptık, aldatılmışız» diyerek | 
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itirafta bulunmuşlar ve tashihini istemişlerdir. 
Sayın Millî Birlik Komitesi ve Kurucu Meclis
te zaman zaman bu kanunun; aynı şekilde te
lâfisini arzulamışlardı. 

Bu itibarla muhterem arkadaşlar; bu 114 
sayılı Kanun Anayasaya aykırıdır. Bunu kaldır
makla Yüksek Meclisimiz en adilâne bir hizme
ti ifa etmiş olacaktır. Takdir sizlerindir. 

2. Muhterem arkadaşlar, görevlerinden atı
lan bu 147 kişinin içinde ve belki de bunların 
arasında yerlerinden alınması gerekenler var
dır. 7 kişinin sicili bozuk olabilir; 17 kişi, şu 
veya bu temayülâta sapmış bulunabilir. 27 ki
şide aşırı kazanç hırsı vardır. 37 kişi tembel
dir. 47 kişinin belki ilmî yetersizliği vardır. 
Fakat arkadaşlar, bunlar 47 kişi değil 147 kişi! 
Bu çoktur ve günahtır. Bir kişi dahi olsa o va
tandaşın hakkını vermekle Büyük Meclisimiz 
iftihar edebilir. 

Muhterem arkadaşlar; bir ilim adamı kaç 
senede meydana gelir. Bir profesörün yetişmesi 
senelere bağlıdır. Halbuki memleketimizdeki 
üniversiteler profesör ve doçentlik ihtiyacını 
karşılamaktan acizdirler. 

işte Ankara, îzmir, Erzurum üniversiteleri 
meydanda. Kaldı ki, ayrıca yeniden birçok üni
versitelerin açılması zaruretiyle de karşı kar
şıya bulunmaktayız. 

Çok muhterem milletvekilleri, bir profesör 
50 senede yetişir. Bir üniversite 100 senede 
gelişir. Bu 147 lerin içinde yüzlerce kitap yaz
mış, sayısız neşriyatlar yapmış, ecnebi üniver
sitelerinde dersler vermiş, çalışmaları dış. klâsik 
kitaplara geçmiş; yabancı ilim cemiyetlerinden 
şeref madalyası ve nişanı almış olanları da var
dır. Sonra bunların çoğunun yaşı 60 ı aşmış, 
1-2 sene sonra da emekli olacaklardır. Çok ya
zıktır arkadaşlar. Bunları sevdikleri ve âşık ol
dukları kürsülerine kavuşturmakla biz Büyük 
Millet Meclisi olarak en büyük vicdani vazife
mizi yapmış olacağız. Bu mesut hazzı inşallah 
duyacağız... 

Muhterem arkadaşlar; 
Bugün bütün dünya ilim âlemi Türk Üniver-

sinesine ibretle bakmakta ve hayretle takibet-
mektedir. Üniversitelerimizin prestiji kurtarıl
malıdır. Bunu büyük Türk Milleti; sifc şerefli 
temsilcilerinden bekliyor. 
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Arkadaşlar, her yerde ve belki her teşek- I 

külde olur ama üniversite gençleştirme olmaz. I 
Üniversite, muhtelif nesillerin elele vererek ça- I 
lıştıkları, ak, pak saçlı, nur yüzlü bir müesse- I 
sedir. I 

En hakiki mürşit ilimdir, buyuran Büyük I 
Atatürk'ün izinden yürüyen bizler; ona daima I 
müzahir olalım ve eşsiz kahraman Türk Mille- I 
tinin şerefli mümessilleri olan sizler ona daima I 
yardımcı olalım. " I 

Yalnız arkadaşlar, benim siz muhterem ar- I 
kadaşlardan bir temelinim 'olacaktır. O da şu- I 
dur : Bu 147 öğretim üyesini vazifelerine iade I 
ederken .2 yol yardır. Birisi doğrudan doğruya I 
vazifelerine iadeleri... Diğeri ise "bunların tâyin- I 
lerinin Üniversite Senatosuna bırakılmasıdır. I 
Bence ve kanaatimizce en âdil olanı doğrudan 
doğruya vazifelerine iadeleridir. Çünkü; bu 147 I 
kişi vazifelerinden atılırken senatoya sorulma- I 
mış ki; alınırken sorulsun. Kaldı ki bugün bu 
profesörlerin tâyinleri aksine senatoya bırakıl- I 
dığı takdirde; esasen birçoklarının yerleri dol- I 
durulmuş olduğundan bâzılarının açıkta kal- I 
mak ihtimalleri vardır. Haklarını ve yerlerini I 
aiamıyacaklardır. Kürsüleri verilmiyenler, Da-
nıştaydan da bir netice alamazlarsa; işte o za
man bu öğretim üyelerinin müracaat edeceği iki I 
yer vardır: Birisi Allah, diğeri de Yüksek Mec- I 
lisiniz! Çünkü Senato almayınca, başka hakkını I 
verecek makam da yoktur. i 

Esasen muhterem arkadaşlar; senato istedi- I 
ği zaman suçlu profesörü atabilir. Biz Türkiye I 
Büyük Millet Meclisi olarak bunların haklarını 1 
tam olarak verelim. Şayet; içlerinde kusurlular, I 
günahlılar varsa Senato atsın; ayıklasın. I 

Hulâsa muhterem arkadaşlar, huzurunuza I 
gelen bu kanun tasarısı ve tekliflerini inceler- I 
seniz, orada göreceksiniz ki, Maarif Komisyonu 
faporiyl« Maliye ve Bütçe komisyonlarının ra- I 
poru ayrı ayrıdır. 

Maarif Komisyonu, bu 147 öğretim üyesini 
doğrudan doğruya vazifelerine iade ediyor. Ma
liye ve Bütçe komisyonları ise bunların tâyin
lerini Senatoya bırakıyor. Son söz; kanaatimce 
en adilâle »olanı ve asıl ihtisas komisyonu olan I 
Millî Eğitim Komisyonunun raporunu, kabul 
buyurmanız, yani bu 147 leri vazifelerine iade 
etmeniz olacaktır. 

Takdir sizlerindir. Hepinizi hürmetle selâm
larım pek muhterem arkadaşlarım. I 
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Bunları Şûrayı Devlet kapılarında süründür-

miyelim. Kanun çıkarken tam çıksın! 
Takdir sizindir. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Refet Sezgin. 
VAHAP DÎZDAROĞLU (Mardin) — Sayın 

Başkan, müzakere konusu olan hangi metindir 
efendim? 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonunki efendim. 
Buyurunuz Sayın Sezgin 
REFET SEZGİN (Çanakkale) — Muhterem 

arkadaşlar; 
147 1er diye Türk âmme efkârına ve dünya 

ilim âlemine malolmuş talihsiz bir tasarrufun do
ğurduğu neticeleri ortadan kaldırmak amacı ile 
yüksek huzurlarınıza sunulan kanun tasarısı ve 
teklifleri hakkında umumi mâruzâtıma başlama
dan önce hür ilmî ve hakiki ilim adamlarını hür
met ve saygılarımla selâmlarım. 

Yüksek malumlarınızdır ki, 27 .10.1960 tari
hinde meriyete giren 114 sayılı Kanunun yankı
ları hafızalarda tazeliğini muhafaza etmekte, bu 
kanunla Mâl edilen haklar, adalet, kanayan ya
ralar şefkatli tedavi, yıkılan şeref ve zedelenen 
itibarlar ihtimamlı bir iade beklemektedir. 

Hakikaten mevzuat hükümleri içinde bir ısla
hata muhtaç bulunan üniversite kin, ihtiras ve 
iftiranın kabarık bir devrinde tamamen hüsnüni
yetli bulunan zamanın teşriî organını iğfal eden 
9 muhbirin (ne yazıkki, üniversite mensubudur
lar) jurnal notları ile temelinden çöktürülüyor. 
Hiçbir delile, vesikaya, dosyaya ve hakkı müda
faaya dayanmaksızın memleketin ilme ve hakiki 
ilim adamlarına en çok muhtacolduğu bir zaman
da teşriî bir tasarrufla görevlerinden 147 zat 
affediliyor. 

'Görevden af eden bu talihsiz kanun 114 nu
maralıdır. Kanunlar tarihinde .görülmedik bir 
şekilde gerekçesizdir. 491 sayılı Anayasaya 1 sa
yılı 'geçici Anayasa, 4936 sayılı Üniversiteler Ka
nununa kendisini hemen takibeden 115 sayılı Ka
nuna ve yeni Anayasamıza tamamen aykırı bu
lunan bu kanun ayrıca hukuka bağlı Devlet ilke
sine ve insan haklarına da aykırıdır. 

Komisyonlarda Anayasaya aykırılık hususu 
Hükümet adına beyanda bulunan Sayın Millî 
Eğitim Bakanı tarafından izhar olunan bu ka
nun şü haliyle tamamen ilga edilerek eski halin 
iadesi gerektiği halde Hükümet tasarısı ve bunu 
esas alan Anayasa, Maliye ve Bütçe komisyonları 
raporlarında âdeta meseleyi halletmemek gayreti 
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içerisinde 147 lerin avdetini senatoların uygun 
görme şartına talik etmektedir. Bunun için Hü
kümetçe savunulan tez, dikkate şayandır. 114 ve 
115 sayılı kanunların tatbiki ile üniversitelerde 
halen, mevcut hak ve vaziyetler ihlâl edilmeme
lidir. Statüko muhafaza olunmalı, iktisabolunan 
haklar vikaye edilmelidir. 

Halbuki, ilme yaraşır ağır başlı bir sûküt içe
risinde bekliyen 147 lerin mevzu kanunlara uy
gun olarak iktisabetmiş oldukları haklar ihlâl 
edilmek suretiyle başkalarına yeni haklar veril
miştir. Korunulması düşünülen bu yeni haklar 
114 sayılı Kanunun tatbiki ile iktisabedilmiştir. 
Gayriinsani, gayrihukuki ve anayasalara aykırı 
bu kanunla iktisabedilen hakların meşruiyetin
den ve hukukan himayeye mazhar olması gerek
tiğinden bahsedilemez. Zira bu hakların "temelin
de hukukilik ve meşruiyet olmadığından bunlar 
keenlemyekûndurlar Bu sebeple de korunulma-
ları düşünülemez. 

O halde yapılac* 
nun Millî Eğitim 
olarak tamamen il̂  
dır. Çünkü 147 lerih 

iş nedir? 114 sayılı Kanu-
jmisyonu raporuna uygun 
ısı Anayasa ve ilim ica'bı-

ayrılmalarmdan sonra ta-
hassul edip korunmadı gerektiği ileri sürülen hak 
sahipleri iadeyi uygun görecek senatoların üyele
ridir. Çok mümkün ye muhtemeldir ki, tatbikatta 
beşerî düşünceler ve sair kanuni mesnetten mah
rum sebeplerle bâzıljarının avdeti, bâzılarının da 
mağduriyetinin temadisi tezahhür edecektir. 

Sayın Hükümet [Başkanı bu konudaki konuş
malarından birisinden teşriî organın tamamen 
ilga yoluna gitmesini senatoların vazifelerine bir 
müdahale addederek âtiyen senatoların yetkile
rini gereği gibi istimal etmemeleri halinde Mecli
sin, işe yazıyed edebileceğini beyan buyuruyor
lar. 

Hükümet tasarısı 9 
yette ve aslında bir 

Buradaki tezada} işaret etmek isterim : Aca
ba, ikinci halde yin^ bir müdahale vâki olmuyor 
mu? 

Netice olarak şunu arz etmek yerinde olur ki, 
jurnalcıya avans verir mahi-
Ceza Kanunu olan 114 sayılı 

Kanunun ortaya çıkardığı dâvaya mukni, âdil 
ve hukuki bir hal- çaresi getirmek düşüncesinden 
uzaktır. 

Millî Eğitim Komisyonu raporu istikametinde 
konu üzerinde durulmasını, hür ilmin ve hakiki 
ilim adamlarının ve kanunun tatbiki tarihinden 
beri takdirle müşahede olunan vakur ve ağırbaşlı 
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mağdurlar sükûtunun o nisbctte mükafatUmUnl-
masını saygılarımla istirham ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Vahap Kışoğlu. 
VAHAP KIŞOĞLU (Tunceli) — Vazgeçtim 

efendim. 
BAŞKAN — Sayın Turhan Bilgin. Yok. 
Sayın Nihat Diler. ; 
NÎHAT DİLER (Erzurum) — Vazgeçtim 

efendim. 
BAŞKAN — Ruhi Soyer. 
RUHİ SOYER (Niğde) — Çok muhterem 

arkadaşlarım, 114 sayılı Kanunla vazifelerinden 
affedilmiş olan 147 profesör, doçent, asistan ar
kadaşlarımızın ne büyük bir haksızlığa uğramış 
oldukları, kanunun ısdar edildiği günden bu ya
na, gerek basında, gerek efkârı umumiyede ve 
gerekse muhtelif mahfillerde zaman zaman ya
pılmış olan münakaşalardan meydana çıkmış bu
lunmaktadır. Bu haksızlığın ve bu yanlılığın 
nedenleri üzerinde bugün durmanın hiçbir fay
dası yoktur. 

Bu itibarla bunun üzerinde yapılacak müna
kaşaların faydadan ziyade zarar getirebileceği 
kanaatindeyim. Gerek insan Hakları Evrensel 
Beyannamesine, gerek Anayasamızın ruh ve mâ
nasına, gerekse üniversitelerimizin tâbi bulun
dukları kanunlara aykırı olarak yapılmış olan 
bu tasarrufun ortadan kaldırılması hususunda, 
Hükümetimizin de, aynı zamanda arkadaşları
mızın teklifine muvazi olarak getirmiş olduğu 
bu tasan ile göstermiş olduğu alâka, bilhassa 
şükranı şayandır. j-

Gerek encümenlerde, gerekse bur meselenin5 

münakaşaları sırasında büyük yorgunluklarla 
gayretler göstermiş olan Millî Eğitim Babanı
mızın bu alâkasını Yüksek Huzurlarınızda şük
ranla yadetmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, benim şahsi görü
şüm, bu kanunun doğrudan doğruya ilgası ve 
haksızlığın bu şekilde tamamen tashih edilnltesi 
yolunda idi. Fakat, gerek muhtelif encümenler-
deki münakaşalarda ve gerekse Anayasa Komis
yonunun mütalâası ve aynı zamanda Maliye ve 
Bütçe komisyonlarının son tadillerinin, mevctjd-
olan bütün mahzurları ortadan kaldırılmış ol
ması itibariyle, artık bugün bu tasarinm kabnî 
edilmesi suretiyle mevzuun bir an evvel halli ica~„ 
betmektedir. Benden evvel konuşmuş olan Sayın 
Zeki Zeren arkadaşımızın da beyan ettiği gibi, 
bizzat alâkalılar da tasarıyı tatminkâr bulmak-

— m ~ 
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fadırlar. Bu da, Hükümet olarak gösterilmiş olan 
hüanüniyetiu.i.aynca iyi bir delilini teşkil eder, 

Muhterem arkadaşlarım, bu noktayı bu şe
kilde tesbit ettikten sonra Yüksek Huzurlarınız
da şunu arz etmek istiyorum ki, üniversite sena
tolarının, kendilerine verilmiş olan bu yetkiyi 
iyi kullanacaklarım, hiçbir arkadaşımızın, her 
hangi bir öğretim üyesinin fuzuli yere Devlet 
Şûrasının kapısını çalmasına meydan verilmiye-
ceğini ümidetmek isterim. Yoksa, bugün Türki
ye Cumhuriyetinde, kanun yolu ile alınamıya-
cak hiçbir hak yoktur. Binaenaleyh, gerek Büt
çe ve gerekse Maliye komisyonlarımızın yapmış 
oldukları tadil tekliflerinin kabul edileceği ka
naatiyle hepinizi hürmetlerimle selâmlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Seyfi Öztürk. 
SEYFl ÖZTÜRK (Eskişehir) — Muhterem 

Başkan, âzız arkadaşlarım, 
Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi Meclis ve 

Senato gruplarında müzakere ve kabul edildik
ten sonra, takdim ettiğimiz teklifle 114 sayılı 
Kanunun lağvı hususunu yüksek tasvip ve tet
kiklerinize arz etmiş bulunuyoruz. Bu arada yi
ne teklif sahibi arkadaşlarımız, aynı görüşe mü
şabih tekliflerini takdim etmişlerdir. Sayın Hü
kümetin, başka bir noktadan meseleyi ele alıp, 
aynı maksada hadim olmak üzere bir tasarı getir
miş olduğunu memnuniyetle gördük. Gerek 
teklif ve gerekse tasarılar, heyeti umumiyesiyle 
muayyen komisyonlarda değişik hukuki şekil
lere bürünmüştür. Bu itibarla mesele üzerinde 
bir değişik açıdan durmak isteriz. 

, Şurasını memnuniyetle ifade edelim ki, tek
lif sahiplerinin maksatları ile Hükümetin tasa
rısı, kül halinde, Türk Parlâmentosunun ilim 
müesseselerine ve ilim adamlarına karşı göster
diği hassasiyetin açık bir tezahürü olarak si
yasi tarihimizde yer alacaktır. 

Endişelerimiz malûm ve muayyen... Bir kı
şım üniversite mensuplarının, bir teşriî tasar
rufla ilim muhitinin dışında kalmış olmaları, 
vicdanı âmmede büyük teessür yaratmıştır. 
Millî iradenin mümessilleri olarak, ihtiyaçlara 
zamanında cevap vermek, bizlere düşen teşriî 
bir vazife idi. 114 No. lı Kanunun mevcudiye
tiyle efkârı umumiyede, ilim muhitlerinin bün
yesinde çok geniş rahneler açıldı... Çeşitli te
reddütlerin, karşılıklı münakaşaların devam 
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edegelmekte olduğunu bilmekteyiz. Bütün me
sele, 114 sayılı Kanunun mer'î Anayasaya, bun
dan evvelki 1 numaralı Kanunun hususiyle 
3 ncü maddesine ve 1924 tarihli Anayasa hü
kümlerine aykırı mahiyet taşımış olmasıdır. 
Böyle bir kanunun lağvı halinde, üniversiteler 
bünyesinden uzaklaştırılmış olan gerçek ilim 
adamlarımız, tekrar ilim müesseselerine ka
vuşturulacak, bu suretle, onlardan, gelecek ne
sillerin faydalanma imkânları sağlanmış ola
caktır. 

Muhterem arkadaşlar, kabul edersiniz, Tür
kiye, halk tarafından idare edilen üniversite
lere sahip değildir. Devletin maddi ve mânevi 
yardımiyle kurulan üniversiteler imkânsızlık 
içerisinde kıvranmaktadırlar. Kaç talebeye ne 
kadar öğretim üyesi düştüğü hususunu burada 
açıklamak istemiyorum. Bunun içindir ki, üni
versite muhitinde yarım asırdan fazla ömrü ve 
emeği geçmiş ilim adamlarının, birtakım indî 
ölçüler içerisinde saf dışı bırakılması vahim ne
ticeler doğurmuştur/ Üniversite camiasının iç 
bünyesini izah etmeye lüzum görmüyoruz. îşte 
bu kanunun tadili ile, hiç olmazsa, evvelemir
de kadrosu münhal halde bulunan ve kâfi ele
manı da bulunmıyan üniversitelere bir nebze 
ferahlık vereceğiz, miting meydanlarında top
lanarak, «ya ilim, ya ölüm» diye bağrışan tale
belerin ihtiyaçlarını kısmen olsun karşılamak 
imkânını sağlamış olacağız. 

Saniyen; Anayasaya aykırı bir kanunun 
yürürlükten kaldırılması ile de hukuka bağlı 
Devlet anlayışının yeni bir misali, burada te-
yiden ortaya konulmuş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, yalnız üzerinde 
durulması lâzımgelen bir - iki husus vardır. 
Hükümet de 114 sayılı Kanunun o zaman mer'î 
bulunan Anayasaya aykırı olduğunda, teklif 
sahipleri ile ittifak halindedir. Bu hususta bir 
ihtilâfımız yoktur. Filhakika, bir No. lı Ka
nunun 3 ncü maddesi ile teşriî ve icrai organ
ların vazifelerini ayırmıştır. 114 sayılı Kanun 
ise hem icrai, hem teşriî organdır, yetkilerini 
tevhidetmiştir. Müşterek bir tasarrufla o za
manki Anayasanın 3 ncü maddesine aykırı 
olarak bu işlem yapılmıştır. Ancak, şükranla 
kaydetmek icabeder ki, kısa bir zaman sonra 
bunun hatalı işlem olduğunu kabul eden arka
daşlarımız, efkârı umumiyede vâki beyanları 
ile, bu hatanın izale edilmesi lüzumunu ortaya 
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koymuş ve müdafaasını yapmış kişilerdir. Bu
gün ise, bir hatanın tamiri ve bir mağduriyetin 
izalesi, birtakım yeni hata kaynakları ihdas 
etmeye imkân vermemelidir. Kapıların bu sa
hada aralık kalmaması şayanı temennidir. Bu 
noktadan, tasarı ile teklifler arasında bâzı aykı
rılıklar görülmektedir. 

Hükümet tasarısında, senatoların uygunluk 
kararma göre, profesör ve yardımcılarının üni 
versiteye avdet etmeleri hususu prensip olarak 
kabul edilmiştir. Teklif sahipleri ise 114 numa
ralı Kanunun Anayasaya aykırılığı muvacehe
sinde, şeklen kanun sayılsa bile,.hukuk açısın
dan kanun sayılamıyacağını kabul ettikleri için 
147 profesörün üniversiteye otomatikman dön
meleri tezini savunmuşlardır. Teklifimiz, hiçbir 
kayda tâbi olmaksızın adı geçenlerin eski hak
larına sahibolmaları esasını derpiş etmektedir. 
Bu görüş Millî Eğitim Komisyonunda uzun 
uzun münakaşa edilmiştir. Millî Eğitim Komis
yonu teklif sahiplerinin tekliflerinin bâzı nok
talarını tadil etmek suretiyle, bir tasarı halinde 
keza Yüksek Heyetinize sunmuştur. 

Hükümetin görüşüne hâkim olan nokta şu
dur -. Yeni Anayasanın 120 nci maddesine göre 
üniversitelerimiz muhtardır. Muhtar olan üni
versiteler için, teşriî bir tasarrufla 147 profe
sörü tekrar otomatik olarak üniversite camia
sına almak 114 sayılı Kanunun tedvinindeki 
hatanın bir başka şekilde tekrarı olur. Bu iti
barla muhtar üniversiteleri kendi bünyeleri 
içinde sevk ve idareleri ile baş başa bırakalım. 
Hâdise üzerinde uzun münakaşalar cereyan et
ti. Her iki taraf da faydaları ve mahzurları üze
rinde durdular. Gerek Anayasa ve gerek tat
bikat bakımından birtakım mahzurlar ele alı
narak meri mevzuata göre bir orta yol bulmuş
tur. Malî Komisyon, senatoya uygunluğu ©sası
nı kabul etmiş, Senato müracaatı nazara ala
rak «girmelerinde mahzur yoktur» demek su
retiyle 147 profesörün unvan ve vazifelerini 
tekrar iktisabedeceklerini beyan etmiştir. An
cak burada bir husus tereddüdümüzü mucib ol
muştur. Bu nokta üzerinde Yüksek Meclisin 
hassasiyetini istirham ediyoruz. Bu uygunluk 
hangi ölçüler içerisinde olacaktır. Şahsi, indî 
birtakım takdirlerle mi hareket edilecektir, 
yoksa bugün mevzuatımız içinde bulunan ob
jektif bir kıstas ile mi? Bu noktayı Maliye 
Komisyonu Sözcüsünün huzurlarınızda ifade 

etmesini şahsan arzu ederim. Eğer senatoların, 
müracaat eden zatın, üniversite dışı kalmış 
profesörün, bu müracaatını kendi şahsi ve indî 
ölçülerine göre «uygundur» veya «değildir» 
şeklinde bir1 karara bağlamaları düşünülmüş 
ise, bunu hukuka aykırı bulduğumuzu ifade 
etmek isteriz. Böyle bir hususu, ihtilâfı hiçbir 
zaman halletmez, ihtilâfı ve hatayı ortadan kal
dırmaz; yeni münakaşa ve huzursuzluklara yol 
açabilir. Gerek 4936 sayılı Kanun, gerekse 115 
sayılı Kanunla tadil edilen maddeler, kimlerin 
üniversite bünyesine giremiyeceğini, hangi hal
lerin öğretim üyeliği ile kabili telif olmadığını 
tadadetmiştir. Tasarıda bilhassa bunun yer al
ması lâzımdır. Yani senatoya müracaat eden 
kişinin şahsi durumu nazara alınırken objektif 
kıstaslara istinadedilmesi bir zarurettir. 493Ö 
sayılı Kanunda belirtilen hususlar mevcudol-
ınadığı takdirde mutlak surette müracaatın 
kabul edilmesi lâzımgelir. Aksi halde Danış-
taya müracaatın hikmeti vücudu kalmaz. Eğer 
biz burada kanunun vaz'ı olarak objektif kıs
tasları tesbit etmezsek, talebi reddedilen bir 
profesörün Danıştaya müracaatının hukuki 
mesnedi ne olacaktır? Danıştay, indî ve şahsi 
ölçüler içerisinde mi tetkikatmı yapacaktır. 
Bu hatalı yolun mutlaka tashih edilmesi ve 
maddeye bahsettiğimiz hususları içine alacak 
şekilde yeni bir muhteva verilmesinin doğru 
olacağı kanaatindeyiz. 

Aziz arkadaşlarım, maddelerin müzakeresi 
sırasında bu husustaki görüşlerimizi ve teklif
lerimizi arz edeceğiz. Huzurunuzdan ayrılır
ken, bu kanunun kabuliyle, ilim hayatının, ilim 
adamlarımızın, haysiyet ve şerefleriyle, kıymet 
ve ehemmiyetleri üzerinde, durduğumuzu, du
racağımızı ifade ve teyidetmiş olacağız. Tarih 
nazarında onlara karşı gösterdiğimiz hassasi
yet, maziden bize intikal eden, ecdadımızdan 
bize intikal eden mânevi mirası inanarak mu
hafaza etmekte olduğumuzun da tesbit ve te
yit ve ilânı olacaktır. 

Ne mutlu sizlere, ne mutlu böyle Hükümet 
kararı ile hakları iade edilen üniversite men
suplarına. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Saym 'Cevat Dursunoğlu. 
CEVAT DURSUNOĞLU (Erzurum) — Be

nim mâruzâtım kısa 'olacaktır. Bütçe Komis
yonunun getirdiği metinle tamamen mutabakat 
halindeyim. Yalnız arkadaşlar, bir - iki noktaya 
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işaret etmekte fayda mülâhaza ediyorum. He
pinizin de 'bildiğiniz gibi 114 numaralı Kanun 
bir inkılâp Devrinin tasarrufudur, inkılâp de
virlerinin tasarruflarında ifrat, »olağan bir 
olaydır. Bu da inkılâpların 'bünyelerindeki di
namizmden ileri gelir. 

Arkadaşlar; yalnız şu kadarını ifade ede
yim ki 'bu iş, birinci günden itibaren, mem
leket efkârı umumiyesinde bir muvafakat gör
memiştir. Nitekim bu inkılâbı yapanlar, (hattâ 
'bunların başında bulunanlar bile, daha ilk 
günlerde «bu tassarrufta bir İhata varsa tashih 
etmek ve hatadan dönmek 'bir fazilettir.» de
mişlerdi. Bu da, bu hatalı davranışın aslında 
bir iyi niyete dayandığını göstermektedir. Fa
kat arkadaşlar, üniversiteler «Hür tefekkür* 
ün yuvasıdır. Dışardan müdahale edilmesine 
tahammül edemezler. Bununla beraber başka 
memleketlerde olduğu gibi bizim memleketi
mizde de bu durum muhtelif defalar görülmüş
tür. Bunları teker teker söylemeye lüzum gör
müyorum. Üniversiteler tarihi 'bu misalleri ver
mektedir. Yalnız şu kadarını arz edeyim ki, 
'bu müdahaleler hiçbir zaman uzun sürmemek
te ve daima tesiri kısa olmaktadır. Şimdi hu
zurunuza gelmiş bulunan kanun da bunun bir 
misalidir. Yalnız arkadaşlar, bir mesele üze
rinde bilhassa durmafk istiyorum. O da şudur. 
Bu kanun çıktığı vakit üniversite hocalan 
üniversitelerinden ayrıldıktan sonra da şeref
lerini ve unvanlarını muhafaza etmişler ve ilmî 
rütbelerini taşımışlardır. Ayrıca bunlardan 
birçoğuna memleket içinde ve dışında ve mü
him vazifeler verilmiştir. Bu suretle yapılmış 
olan hatanın daha M. B. K. iktidarı zamanında 
bir nevi tashihine çalışılmıştır. 

Şimdi arkadaşlar; 'benim burada üzerinde 
durmak istediğim tek bir mesele vardır. O da 
şudur : Millî Birlik iktidarı bu tasarrufu ya
parken üniversitenin muhtariyetini zedelemiş 
ve bu işi senatoya terk edip bu tasarrufu se
nato eliyle yapmamıştır. Şimdi, 'bir kısım ar
kadaşlar 'burada aynı hatanın bizim tarafımız
dan tekrarını istiyorlar. Seçimle gelmiş olan 
bir Meclisin 'bu çöşit bir davranıştan dikkatle 
çekinmesi gerektir. Bence, bunu bilfiil üniver
siteye bırakmak, kendi işini kendi kendisine 
tasbih ettirmek en iyi yol olacaktır. Bugün bi
zim, üniversite senatolarına inanmamak için de 
elimizde bir sebep yoktur. Bu müdahale alış-
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kanlığını ortadan kaldıralım. Bizden sonra ge* 
lenler de senatoların haklarını 'hiçbir surette 
zedelemesinler. 

Binaenaleyh, biz bu hakkı senatoya ver
mekle beraber, kanunun birinci maddesinde de 
gayet açı'k ve sarih olarak ifade edilmiştir. 
Bu işlemi mütaakıp her hangi bir haksızlık 
varsa Danıştaya gidilebilecek ve Danıştay da 
lâzımgelen hükmü verecektir. Bu itibarla bu 
tarafta da endişeye yer yoktur. Benim, bilhas
sa ricam bu nokta üzerinde kalacaktır. Sena
tolara verelim. Üniversitenin 'bu hakkını bir 
daiha çiğnemiydim. Kötü bir gelenek tesis et-
miyelim. 

Arkadaşlar, bugün 114 sayılı Kanunla üni
versite dışında kalmış olan hocalarımızın mü
him bir 'kısmının belki de hepsinin iadesi bu 
memleket için hayırlı olacaktır. Buna hepimiz 
kaaniiz. Bunların arasında bu memleketin, hat
tâ beynelmilel ilim âleminin takdirini kazan
mış arkadaşlarımız vardır. Nitekim birçok Batı 
üniversiteleri bu arkadaşları kendi safları ara
sına, kendi üniversitelerine almışlardır. Bu ka
nunla, umuyorum ki, bu yara burada kapan
mış olacaktır ve bu, memleketin hayrına ola-
ca/ktır. Memleket irfanına bu kuvvetleri tek
rar kazandırmış olacağız ve bunun da üniver
site ve onun senatosunun eliyle yapılması, de
diğim gibi ilerisi için iyi bir misal teşkil ede
cektir. Bu misal bir daha üniversiteye dışardan 
bir müdahalenin olmamasını temin edecektir. 
Her şey bu hükümde toplanmıştır. Bütçe En
cümeninden gelen metindeki hükümlerin zede
lenmeden çıkarılmasını bilhassa rica edeceğim. 
Bunun memleket için hayırlı olacağına da kaa-
niim.( Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Coşkun Kırca. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ

KUN KIRCA (istanbul) — Muhterem arkadaş
larım ; Anayasa Komisyonunda da üzerinde du
rulmuş olan bir mesele hakkında görüşümüzü 
açıklamak üzere huzurunuza çıkmış bulunuyo
rum. 

Biraz evvel, Sayın Seyfi öztürk arkadaşı
mız; Bütçe Komisyonunun. benimsediği Maliye 
Komisyonunun değiştirişine, Senatoların Tâyin 
Kararnamesine bir esas teşkil edecek olan «uy
gun görme» kıstaslarının ne olacağının belirtil
mesini sağlıyacak bir ibarenin ilâvesi lüzumun-
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daa bahsettiler. Zannımea, bu ibarenin şöyle ol
masını arzu ederler. «Senatolar, 4936 sayılı Ka
nunun 47 ve 49 ncu maddeleriyle, 115 sayılı Ka
nunun 46 ncı maddesine göre uygun görmeden 
başka her hangi bir işleme ihtiyaç olmaksızın...» 
Böylece gidecek... 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; hakikatte, 
gerek bu ibarenin ilâvesi, gerek Maliye Komis
yonunca maddeye 2 nci fıkra olarak ilâve edil
miş olan husus, yani ilgililerin Danıştaya baş
vurabileceği hususu, haddi zatında, meselenin 
tahtında müstetir olan hususlardandır. Anaya
sanın 114 ncü maddesinde «İdarenin hiçbir ey
lem ve işlemi, hiçbir halde, yargı mercilerinin 
denetimi dışında bırakılamaz.» esası vazedilmiş
tir. Bu esas vaz'edildikten sonra, bugün her han
gi bir kanunumuzda idari tasarruflar aleyhine 
Danıştaya müracaat hakkını kaldıran hükümler 
varsa, bu hükümler kendiliğinden ortadan kalk
mıştır. Böylece keyfiyet burada sadece, bir de
fa daha tasrih edilmiş oluyor. 

Muhterem arkadaşlarım, fertlerden farklı 
olarak, İdarenin, Devletin tasarrufları keyfî ola
maz. Bir fert hukukan meşru telâkki edilen bir 
işlemi, bir fiili kendi keyfinin istediği zaman ve 
şekilde yapabilir. Ama, İdare muayyen sebep
ler ve kıstaslar dairesinde hareket etmek mec
buriyetindedir. Hep biliriz ki, İdarenin bir ta
sarrufunun beş unsuru vardır: 

Şekil unsuru, ehil ve yetkili bir merci tara
fından irade izharı unsuru, saik unsuru, mevzu 
unsuru ve nihayet, maksat unsuru. Senatoların 
uygun görme işlemini yaparken, bilcümle idari 
tasarruflara hâkim olan bu esaslar dışında key
fî tasarruf yapmamaları zaten mefruzdur. Sey-
fi öztürk arkadaşımızın zikrettiği 4936 sayılı 
Kanunda, ve 115 sayılı Kanunda da bu kıstas
lar esasen mevcuttur. 114 sayılı Kanun dahi, 
vazifelerinden affedilmiş olan üniversite öğre
tim üyeleri ve yardımcılarının akademik unvan 
ve derecelerini mahfuz tuttuğuna göre, Senato
lar, her ne suretle olursa olsun, bu zevat için 
ilmî kifayetsizlik tarzında bir itiraz dermeyan 
edecek durumda değillerdir. Bunun yanında, 
uygun görme veya görmeme kararını alırken 
de, bunu keyiflerine göre yapamazlar. Bunu, an
cak hizmetin icaplarına uyup uymaması noktai 
nazarından ve ellerinde mevcut mevzuata isti-
nadederek yapabilir veya yapmıyabilirler. 
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Şimdi, arkadaşlar; 3 ncü madde görüşülür--

ken göreceğiz ki, Bütçe Komisyonu, Maliye Ko
misyonu ve Hükümet tasarısı metninden ayrıl
mıştır. Aslında doğru olan Maliye Komisyonu
nun değiştirişi ve Hükümet tasarısının metni
dir. «Kadrolar ilâve edilir» denmiş. Bu kadar 
bırakılmıştır, Bütçe Komisyonunun metninde. 
Fakat Hükümet tasarısı ve Maliye Komisyonu 
değiştirişinde, «bu maksatla» bu kadroların ilâ
ve edildiği söyleniyor. Yani denmek isteniyor 
ki, bu kadrolar Üniversitelere verilmiştir; ama 
lâalettâyin birini bu kadrolara tâyin için diye 
değildir; İkinci maddeye göre gereğini, yani 
uygun bulma işlemini yapmak suretiyle 147 öğ
retim üyesi o kadrolara evvelemirde tâyin edi
lebilsin diye bu kadrolar verilmiş oluyor. Bu 
husus dahi tasarı kanunun metninde sarafhaten 
zikredildiğine göre, Senatonun uygun bulma ta
sarrufunun saikmin, açıktan açığa, 147 öğre
tim üyesine yapılmış olan haksızlığın düzeltil
mesi lolduğu aşikârdır. Ortada bir haksızlığın 
düzeltilmesi (bahis konusu olunca, bu tasarru
fun mevzuu kendilerinin geri alınmasıdır. Geri 
alma veya almama ise, üniversitede öğretim 
üyesi veya yardımcısı sıfatiyle bulunup bulu^ 
namama bakımından mevcudolan kıstaslara gö
re telbeyyün edecek 'hususlardır. Bu kıstaslar 
ise, benden evvel konuşan arkadaşların zikret
tiği kanunlarda esasen vardır. Şimdi, böyle 
olunca, haddi zatında, 'hattâ Maliye Komisyo
nunun eklediği 2 nci fıkra mevcudolmasa da
hi, Senatonun uygun (bulma veya bulmama iş
lemi aleyhinde, 4936 ve 115 sayılı . kanunlara 
mugayir bulunmasına istinaden iptal dâvası 
esasen açılabilirdi. Elbette ki, senatoların bir 
takdir yetkisi vardır. Bu takdir yetkisi Seyfi 
öztürk arkadaşımızın zannettikleri gibi, mut
lak bir yetki değildir. Her takdir yetkisi gibi, 
kanunlarla, biraz evvel saydığım idari tasarruf
ların beş unsurunu tâyin ve tesbit edecek şe
kilde sıfırlandırılmış ve keyfî olarak istimali? 
ne imkân 'bırakılmamıştır. Zannederim ki, bu 
hususun metne ilâvesi, Danıştaya ışık tutması 
bakımından bile hiçbir şey kazandırmıyacâk-
tır, bir yenilik getirmiyecek; bir (haşivden, 
malumu âlemi tekrardan ibaret kalacaktır. 
Komisyonumuz adına, Ibu hususların zapta geç
mesinin, ileriki tetkikler ve tatbikat bakımın
dan faydalı olacaktır, kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında ko-
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nuşan arkadaşlarımızın 'konuşmaları bitmiştir» 
Sayın Tahsin Demiray, Komisyon adına söz mü 
istiyorsunuz? 

BAŞKAN — Millî Eğitim Komisyonu adı* 
na Sayın Tahsin Demiray. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM KOMİSYONU ADINA 
TAHSÎN DEMÎRAY (İstanbul) — «Tasanmn 
tümü üzerinde» Güzel ama, hangi tasarının tü
mü üzerinde? 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonunun. 
MÎLLÎ EĞÎTÎM KOMİSYONU ADINA 

TAHSÎN DEMÎRAY (Devamla) — Nihayet 
yuvarlana yuvarlana Bütçe Komisyonunun elin
de topaklanan ve şekillendirilen bir tasan.. Fa
kat, bu tasarıya uymıyan, milletvekilleri tara
fından verilmiş 3 tasarı daha vardır., Bu tasarı 
tevhiden Yüksek Meclisin huzuruna Millî Eği
tim Komisyonunun tasarısı olarak 'getirilmiştir. 
Halbuki, bu tasan Millî Eğitim Komisyonun
dan çıktıktan sonra bir daha Millî Eğitim Ko
misyonuna gelmemiş, Bütçe Komisyonu 147 1er 
meselesini re'sen (halletme vaziyetini almıştır. 
Durum budur. 

Binaenaleyh, böyle de olsa (bunlar Hükümet 
tasarısını esas alarak, Hükümet tasarısına göre 
bir istikamet vermişler, bu şekilde işlem yap
mışlar ve Ibir tasarı getirmişlerdir. Millî Eği
tim Komisyonu ise, üç ıgrup halinde milletve
killeri tarafından verilmiş bulunan, Hükümet 
tasarısına aykırı bulunan bir tasarı getirmiştir. 
Müzakeresi yapılmış olan 4 tasandan bir tane
si işlem görmüş» neticede Bütçe Komisyonunun 
ıgetirdiği şekilde huzurunuza gelmiştir. Diğer 
üçü ne olacaktır? Diğer üçü üzerinde komisyon 
ısrar ediyor. (Binaenaleyh, diğer üç komisyon 
Hükümet tasarısına ıbir noktada tamamen zıttır. 
Bu itibarla, 'biz 'Mîllî Eğitim Komisyonu ola
rak, huzurunuza gelen ve ikinci Sütunda yer 
alan 3 milletvekili tasarısının da aynı şekilde 
nazara alınmasını arz ve teklif ediyoruz. Ka
nun teklifini veren arkadaşlar tekliflerini geri 
almış değildirler. Binaenaleyh, bendeniz Millî 
Eğitim Komisyonu metninin müzakereye esas 
alınmasını teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Teklifinizi veriniz efendim. 
Bütçe Komisyonu Sözcüsü ıSaym îlyas Seç

kin. 
BÜTÇE KOMİSYONU ıSÖZCÜSÜ SAYIN 

ÎLYAS SEÇKÎN (Ankara) — Pek muhterem 
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arkadaşlarım; uzun müddetten beri Millet Mec
lisi encümenlerinde tetkik konusu yapılan ve 
umumiyetle alelıtlak «147 1er hâdisesini tami
re matuf olmak üzere bir hal şekline bağlanan 
kanun tasarısının müzakeresini yapıyoruz. Bu
rada Bütçe Komisyonu tasarılarının Millet 
Meclisinde müzakerelerinde aksine karar veril
medikçe esas ittihaz edileceği hakkındaki İç
tüzük hükümlerini Millî Eğitim Komisyonu 
üyesi sayın arkadaşıma hatırlatmak isterim. 
Bundan bir ay evvel Sayın Demiray arkadaşı
mızla "bu hususta bir ihtilâfa düşmüştük. Bina
enaleyh Millet Meclisinde aksine karar veril
medikçe daima Bütçe Komisyonu mazbataları 
ve ona ait maddeler müzakereye esas ittihaz 
edilir. Sayın Riyaset Divanına bu kanunun mü
zakeresine başladığı anda bu yolda Millî Eği
tim Komisyonu mazbatasının müzakeresi yapıl
ması hususunda bir 'önerge verilmiş olsaydı 
Meclisi Âlice hangisinin müzakere mevzuu ya
pılacağı hakkında bir karar ittihaz ederdi. Bu, 
yapılmamıştır ve tasan hakkında söz alan do
kuz arkadaşımızın tamamı da, Bütçe Encüme
ni mazbatası üzerinde mütalâa beyan etmişler
dir. Bunun aksine umumi müzakereler bittik
ten sonra Sayın Maarif Encümeni Başkanı, bu
rada Ikendi encümenlerinin mazbatasının müza
kere mevzuu yapılması şeklinde bir teklifte bu
lundular. Bu teklifleri tamamen İçtüzük hü
kümlerine aykırıdır. 

Şimdi tasarının, Bütçe Encümeni mazbatası
nın tümü üzerinde konuşan arkadaşlarıma komis-
3ron olarak mühim gördüğümüz bir iki noktası 
hakkında cevap vereceğim ve bu hususta Yüksek 
Heyetinize mâruzâtta bulunacağım. 

Mehmet* özbey arkadaşımız buyurdular ki, 
«tasarıda gösterilen kadrolar 147 öğretim üyesi
nin Üniversite Senatolarmca yeniden yapılacak 
tâyinleri için kâfi gelmiyebilir. Bunlardan bir 
kısmı açıkta kalabilir.» Bu kadrolar, 114 sayılı 
Kanunla görevlerinden ayrılan öğretim üyelerinin 
yine aynı sıfatla, ayrıldıkları üniversitelere ge
ri alınmalarım temine kâfi gelecek miktarda ko
nulmuştur. Halen üniversitelerde münhal bulu
nan kadrolarla birlikte bu tasarı ile teklif edilen 
123 aded kadro; 114 sayılı Kanunla görevlerin
den-af f edilen profesörlerin tamamının bu kanun
la tâyin edilen müddet içinde müracaatlerini 
yaptıkları takdirde tamamının tâyinlerine kifa 
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yet eder, açıkta kalma ihtimali mevcut değildir. 
Bilhassa Mehmet özbey arkadaşımızın bu hu
susta müsterih bulunmalarını istirham ederim. 

Şimdi bu konuda ikinci bir şey de Sayın 
Coşkun Kırca arkadaşımın Bütçe Encümeni 
mazbatasmdaki üçüncü maddeye taallûk eden 
husustur. Mesele, bu kanunla derpiş edilen 147 
profesörün üniversitelere iadesi, kadrolara tâyin
leri kifayetinden ziyade bunların tâyin edilme
si hususunun maddede yer alması meselesidir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; filvaki ben
denize daha evvel bu hususta bir fıkra eklenmesi 
hakkında bir müracaat oldu, fakat şunu arz ede
yim ki; eğer bu şekilde bir ilâve yapılacak olur
sa, bu kadrolara tâyin için kendisine bu teklif 
yapılan profesör, bu müracaatı kabul etmediği 
zaman, Üniversite Senatoları bu kadroya başk.ı 
bir profesör tâyin etmeye yetkilidir. Arkadaşı
mızın teklifi kabul edilirse bu mümkün olmıya-
caktır. O halde objektif ve gayrişahsi olan kad
ro müessesesi, Kırca arkadaşımızın teklif ettiği 
fıkra kabul edilirse, şahsi hale gelecektir. 

Onun için Encümen olarak böyle bir fıkra 
ilâve etmeden maddenin aynen kabulünü rica 
ediyoruz. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Efendim; Millî Eğitim Komis

yonu Başkanı Sayın Tahsin Demiray'ın, Millî 
Eğitim Komisyonu raporunun müzakereye esas 
alınması hakkında bir önergesi var, fakat tümü 
hakkında konuşmalara başlamadan evvel bu öner
gelerini göndermedikleri için oylarınıza sunamı-
yacağım. 

Tasarının tümü üzerinde başka söz istiyen ar
kadaş var mı? Maddelere geçilmesini yüksek oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Btmiyen-
ler... Maddelere geçilmesi kabul edümiştir. 

Komisyondan gelen raporda ivedilik teklifi 
de vardır. Kanun tasarısının ivedilikle müzake
re edilmesini yüksek oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... ivedilikle müzakere 
edilmesi kabul edilmiştir. Şimdi maddelere geçi
yoruz. Yalnız maddelere geçmeden evvel kanu
nun başlığını okutuyorum : 

(Üniversite öğretim üyelerinden bâzılarının 
affına ve bâzılarının diğer fakülte ve yüksek 
okullara nakline dair 27 .10 . 19*60 tarihli ve 
114 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin kaldırıl
ması ve yeni hükümler eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı) 
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BAŞKAN — Tasarının başlığında düzeltilme 

yapılması icabettiğinden bahisle komisyon söz is
temektedir, şimdi komisyona söz veriyorum. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÎLYAS 
SEÇKİN (Ankara) — Efendim, burada bir ke
lime hatası yapılmıştır, onun düzletilmesi icab-
etmektedir. Kanunun başlığında «Üniversite 
öğretim üyelerinden bâzılarının affına» denil
miştir. «Bâzılarının» kelimesinden sonra «bâzı
larının vazifelerinden affına» şeklinde «vazife
lerinden» kelimesinin ilâvesi, . zühulen unutul
muştur. Bunun ilâvesini bilhassa istirham ede
rim. ' 

BAŞKAN — Komisyonun teklifi üzerine dü
zeltme olacaktır. 1 nci maddeyi okutuyorum. 

Üniversite öğretim üyelerinden bâml arının va
zifelerinden affına ve bâzılarının diğer faikülte 
ve yüksek okullara nakline dair 27 . 10 . 1960 
tarihli ve 114 sayılı Kanunun* bâza maddeleri
nin kaldırılması ve yeni hükümler eklenmesi 

hakkında Kanun 

Madde 1. — 27 Ekim 1960 tarihli ve 114 sa
yılı Kanunun 1, 2, 3 ve 5 nci maddeleri kaldırıl
mıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 114 sayılı Kanuna ekli 1 ve 2 
sayılı cetvellerde ad ve soyadları ile akademik un
vanları gösterüip adı geçen kanunun 1 ve 2 nci 
maddeleri gereğince üniversitelerdeki öğretim 
üyeliği veya öğretim yardımcılığı görevlerinden 
affedilen veya başka fakülte veya yüksek okulla
ra nakledilen Ankara, İstanbul, Ege «İzmir» ve 
Atatürk üniversiteleri ile İstanbul Teknik Üni
versitesi mensupları (emekliye ayrılanlar veya 
başka göreve atanmış olanlar dâhil) eski akade
mik unvanları ve dereceleri saklı tutulmak şar-
tiyle ve senatoların uygun görmesinden başka 
her hangi bir işleme ihtiyaç olmaksızın öğretim 
üyeliğine veya yardımcılığına kabul ve tâyin 
olunurlar. 

Bu madde gereğince uygulanacak eylem ve 
işlemler aleyhinde ilgililer Danıştaya başvurabi
lirler. 

BAŞKAN — Efendim, bu madde üzerinde 
verilmiş iki önerge var, onları okutuyorum. 
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Yüksek Riyasete 

İ47 öğretim Üyesinin bütün haklarının iade-
.1 ile yeniden görevlerine dönmelerini temin ede* 
eek kanunun ikinci maddesine aşağıdaki fıkra
ların ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Erzincan 
Hüsamettin Atabeyli 

a) Senatoların uygun görmeme kararları 
kanuni esbabı mucibeyi ihtiva eder. 

b) Danıştaya açılacak dâvalarda dâva daire* 
leri üç ay içerisin'de karar verirler. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi de okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Müzakeresi yapılmakta olan «Üniversite öğT 

retim üyelerinden bâzılarının affına ve bâzıları* 
nın diğer fakülte ve yüksek okullara nakline 
dair 27 . 10... 1960 tarihli ve 114 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin kaldırılması ve yeni hüküm
ler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı» nın 
Maliye Komisyonu değiştirişinin 2 nci maddesi? 
'iıin son fıkrasının kaldırılarak yerine aşağıdaki 
fıkranın ilâvesini arz ve teklif ederiz. 

28 . 3 . 1962 

A. P. 
İsparta Milletvekili 

Sadettin Bilgiç 
C. K. M. R 

Elâzığ Milletvekili 
Nurettin Ardıçoğlu 

C. H. P. 
Bursa Milletvekili 

İbrahim öktem 
Y. T. P. 

Ordu Milletvekili 
Ata Bodur 

«Senatoların, bu öğretim üyeleri ve yardım* 
eılarından görevlerine dönmeleri uygun görül* 
ıniyenler hakkında verecekleri kararların esba* 
bı mucib eleri olması gerekir; bu kararlar aley
hine Danıştaya açılacak dâvalara ivedilik ve ön. 
çelikle bakılır.» 

BAŞKAN — Her iki önergeyi de ayrı ayrı 
oyunuza sunacağım. Komisyon filhal iştirak edi
yor mu? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ ILYAS SEÇKİN 
(Ankara) — Pek muhterem arkadaşlar, kıymet
li arkadaşım Coşkun Kırca vukufla ifade ettiler 
ki, üniversite senatolarının alacakları kararlar 
aleyhine idari dâva açmak hakkı alâkalı her va
tandaşın ve kanunun şümulüne giren her öğre
tim üyesinin hakkıdır. («Zabıtlara geçsin» ses
leri) Zabıtlara geçmiştir. Bu hak, Anayasa te
minatı altındadır. Fakat, çok titizlikle efkârı 
ıımumiyeye arz edilmesi icabeden bu mühim me

selede arkadaşlarımızı haklı bulmamak da ım-r 
kansızdır. Her halükârda, müemmen olmasına 
rağmen, en ufak bir tereddüt ve rüsubun gönül
lerde kalmaması için, dört arkadaşın verdiği, 
ve ikinci olarak okunan Önerge ile tekliî edilen 
metnin maddeye ilâvesini Komisyonumuz uy
gun bulmaktadır. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Talât Asal. 
TALÂT ASAL (Edirne) — Muhterem arka

daşlarım, 4 partiyi temsilen verilmiş bulunan ve 
ikinci defa okunan Önerge bizce, usulen hukuk 
bakımından hatalıdır. Çünkü; usulü muhakeme
de «öncelik» veya «ivedilik» kaydı ile kaydı ha
tırlamıyoruz. Yalnız mesele arkadaşlarımızın 
haklarını bir an evvel elde etmeleri olduğuna 
nazaran, müddetle tâyini meselesidir ve tatbiki 
hukukumuzda bu hükümler mevcuttur. O itibar
la Hüsamettin Atabeyli arkadaşımızın «dâvala
rın üç ay içerisinde bitirilmesine» mütedair tek
lifi, kanun tekniği ve usul hukuku bakımından 
yerinde olduğu cihetle bu teklifin kabul buyu-
ralmasmı istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar

kadaşlarım, Anayasanın 135 nci maddesinin son 
fıkrası, bütün kararların esbabı mucibeli olması
nı derpiş etmektedir. Ve bu, zannediyorum Tür
kiye için orijinal bir hükümdür. Tatbikatta gö
rülen aksaklıktan doğmuş ve Anayasa hükmü 
haline gelmiştir. Bir Anayasa hükmünün her 
hangi bir kanunla tekrarından hiçbir zarar gel
mez, aksine fayda gelir. «Şu kadar müddet zar
fında hükme bağlanır.» demek de anormal bir 
tâbir değildir. Muhtelif kanunlarımızda bunun 
benzeri tâbirler vardır. 

Bu itibarla, 4 parti tarafından yapılan tek
lif, hukuk tekniği bakımından ve hâdisenin 
ehemmiyeti bakımından çok yerinde bir teklif
tir, desteklenmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Pehlivanoğlu. 
ŞADI PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Muhte

rem arkadaşla;r; Maarif Komisyonunun bir üye
si olarak söze başlamadan evvel hayret ve tees* 
sürümü ifade etmek isterim. Büyük Millet Mec
lisinin ihtisas komisyonları mevcuttur. Bu ihti
sas komisyonları ancak kendilerine taallûk eden 
mevzuda ve salâhiyette tasarruflar yapabilir. 
Maarif Komisyonu bu meselede bir ihtisas uzvu 
olarak işe başladı. Fakat işin para tarafına ba-
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kan bir uzuv esas bünyesinde istediği değişikli
ği yaptı ve Yüksek Heyetinizde bu tasarı müza
kere edilmektedir. 

Meselâ; Münakalât Komisyonu satınalmaeak 
vapurların esas1 bünyesi ve şekli hakkında Yük
sek Meclisinize v bir tasarı getirse, Bütçe Komis
yonu elektrikle müteharrik vapurların yerine, 
buharla müteharrik vapurlar işlesin dese... 

BAŞKAN — Maddeler üzerinde konuşuyo
ruz efendim. 

SADÎ PEHLİVANOĞLU (Devamla) ~- Şu
nu izhar etmek istiyorum, efendim. 

Muhterem arkadaşlar; bu kanunun esası üni
versite muhtariyetidir. Ve maksat Üniversiteler 
Kanununa âzami riayeti bu memlekette tesis et
mektir. 

4936 sayılı Üniversiteler Kanunu bir öğretim 
üyesinin hangi hallerde üniversite dışına çıka
cağını ve bir öğretim üyeliğine talibolan kimse
nin hangi şartlar dairesinde üniversiteye kabul 
edileceğini derpiş etmiş bulunmaktadır. Biz 114 
sayılı Kanunu tadil ederken bu esbabı mucibe-
den hareket ediyoruz. Üniversiteler Kanunu
nun meri ahkâmına 

BAŞKAN — Sadi Bey, madde hakkında ko
nuşunuz. 

SADİ PEHLİVANOĞLU (Devamla) ^ Bu
radan senato meselesine geliyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, senatolara salâhiye
tin verilmesi, bence Üniversiteler Kanunlınun 
ve binnetice üniversite muhtariyetinin ihlâl edil
mesidir. 

Nitekim 4936 sayılı Üniversiteler Kanununa 
göre bir kimsenin üniversite öğretim üyeliğine 
kabul edilmesi usulü derpiş edilmiş bulunmakta
dır. Buna göre fakültelere müracaat eder, fakül
te profesörler kurulu beş kişilik bir komisyon 
teşkil eder, komisyon rapor hazırlar, rapor pro
fesörler kurulunun tasvibine sunulur, beşinci ve 
son olarak da kurulun kabul ettiği rapor Sena
tonun tasdikma arz olunur. Binaenaleyh görü
yoruz ki; 4936 sayılı Üniversiteler Kanununa gö
re, Senatonun bir öğretim üyesi tâyin etmesi sa
lâhiyeti mevcut değildir. ( «tâyin değil ki» ses
leri) 

Arkadaşlar, bu salâhiyet bu tasarıda verilmek 
isteniyor, istisnai olarak. Ve ikinci maddede, 
«Senatoların uygun görmesinden başka her han
gi bir isleme ihtiyacı olmaksızın» denilmektedir. 
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Arkadaşlar, senatolar birçok bakımlardan bir 

kimsenin üniversiteye kabulünü uygun görmiye-
bilirler ve bunu esbabı mucibeye istinadettirecek 
dirayete pekâlâ sahiptirler.. Binaenaleyh, bizim 
«uygun» tâbirinin elastikiyetini muhakkak suret
te izale etmemiz gerekmektedir. Bu bakımdan 
takrirlerde teklif edilen hususun bu noktasına 
bendeniz muarızım. Bu «uygun» meselesini üni
versite muhtariyetine hürmeten kaldırmamız ve 
objektif kıstaslara istinadettirmemiz lâzımdır. 
Bu böyle olduğu takdirde derpiş edilen bu tasa
rının esas maksadına uygun hareket etmiş olu
ruz. 

BAŞKAN — Sayın Kırca, buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ

KUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaş
larım, çok kısa olarak konuşacağım. Hüsamettin 
Atabeyli arkadaşımızın önergesini desteklemek 
için huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Anayasamız idari tasarrufların behemehal ge
rekçeli olmasını sarahaten mutazammm değildir. 
Sayın Reşit Ülker arkadaşımızın bahsettiği mad
de, 13ı5 nci maddedir. Bu madde mahkeme karar
larına aittir. Ancak, 114 noü maddenin ruhu ba
kımından, madem, ki, bütün idari tasarruflar ka-j 
zai murakabeye tâbi olacaktır, kazai denetimin 
işlemesi için ıgerekçe zarureti vardır, neticesine 
varmak da pekâlâ mümkündür. Ancak, bu husu
sun Sayın Grup Başkanları ve Başkanvekillerinin 
ve Hüsamettin Atabeyli arkadaşımızın arzu ettik
leri şekilde belirtilmesinde ayrıca bir fayda da 
mülâhaza edilebilir. Çünkü, Senatolar kararla
rını gizli oyla aldıkları için, bugüne kadarki tat
bikatlarında, bazan, aldıkları kararlara gerekçe 
yazmak lüzumunu duymadıkları da görülmemiş 
değildir. Bu sebeple, bu hususun Senatoya hatır
latılması, Anayasanın 114 ncü maddesinin ruhu 
itibariyle tam tatbikini sağlaması bakımından 
faydalı olacaktır. 

İkinci nokta : İvedilik ve öncelik ile dâvaları 
görülsün mü? Yoksa, Asal ve Atabeyli arkadaş
larımızın dedikleri gibi mi olsun? Usul hukuku
muzda, ivedilik ve öncelik diye bir mefhum, bizim 
müzakerelerimizde tatbik ettiğimiz şekilde mev
cut değildir. Böyle bir ibareyi metne koyduğu
muz takdirde belki de Danıştayda dâvaları sıraya-
koyma bakımından türlü karışıklıklar doğabilir. 
Bu itibarla, esasen bu madde hakkında dörtlü 
teklifi veren arkadaşlarla Atabeyli arkadaşımı
zın maksatları aynı olduğuna göre, Atabeyli ar-
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kadaşımızm hu hususta dâva açılmasından itiba
ren üç aylık bir süre içerisinde dâvanın netiee-
lendirilmesi gerektiğine mütaallik önergesinin 
kabulünün aynı maksada varmak bakımından da
ha uygun olacağı kanaatindeyim. 

(BAŞKAN — Sayın Hüsamettin Atabeyli. 
HÜSAMETTİN ATABEYLİ (Erzincan) — 

Muhterem arkadaşlarım; bu tadil teklifini ver
mekten maksadım; kanunun umumi müzakeresi 
sırasında tezahür eden umumi havayı daha vazıh 
ve daha katî bir şekilde kanun içinde tesbit et
mek idi. Bu hususta verilmiş bir takrir daha var. 
İki takririn gayeleri arasında en ufak bir fark 
yoktur, ikisi de aynı gayeyi temine matuftur, fa
kat, ikinci fıkrada takibedilen prosedür ayrıdır. 
Benden evvel konuşan arkadaşlarımın, bilhassa 
'Talât Asal ve Coşkun Kırca arkadaşlarımın ver
miş bulundukları geniş izahat karşısında, ben de 
teferruata girmiyeceğim. Yalnız, şimdiki kanun
da mevcut bulunmıyan öncelik ve ivedilik kaydı 
dışında, takibolunan prosedür daha uygun düşer, 
mülâhazası var. Bendeniz üç ay diye bir müddet 
tesbit ettim. Bunu hem öncelik ve ivedilik kaydı 
içinde mülâhaza etmek mümkün, hem de Damş-
taym dâvayı tetkik etme imkânlarının biraz da
ha serbest tutulması gayesine matuf olduğu ma
lûmdur. Binaenaleyh benim teklifim öyle zannedi
yorum ki, kanuni müstenidata daha uygun ve 
daha tevem gidiyor. Bu itibarla teklifimin, ar
kadaşlarımızın da temas buyurdukları gibi ka
bulünün uygun düşeceği kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Bakanı. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİLMİ İNCE

SULU (Çorum) — Muhterem arkadaşlarım; 
kanunun heyeti umumiyesi üzerinde söylenilen 
çok tatlı sözlere teşekkür etmek için müzake
renin sonunda söz alacaktım. Fakat Millî Eği
tim Komisyonunda cereyan eden müzakereler
den sonra söz alan Sayın Sadi Pehlivanoğlu ar
kadaşımızın konuşması üzerine söz almış bulu
nuyorum. 

İkinci maddedeki; «Üniversite senatolarmca 
uygun görülen» kaydının kriteri daha evvelce 
konuşan Sayın Coşkun Kırca arkadaşımızın 
bahsettiği gibi, halen mevcudolan 4936 sayılı 
Kanunla, 114 sayılı Kanunda belirtilen, 46, 47, 
48 nci maddede sayılan hususlardır. Yani, 
ikinci maddede üniversitenin senatolarmca uy
gun görülmesi kaydı kriter değildir ve keyfî 
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olarak tatbik olunamıyacaktır. Bunun ayrıca 
zabıtlara geçmesine karar verilecek, Senatoyu 
hiç şüphesiz ki, kanunun tatbikatında daha vu
zuha ve daha iyi esbabı mucibe hazırlamaya gö
türecektir. Mâruzâtım bu kadardır. 

BAŞKAN — Son söz bir milletvekilinin ol
duğuna göre söz istiyen arkadaşımız varsa lüt
fen işaret buyursun. (Yok, sesleri) Efendim, 
dört imzalı önergede bir değişiklik yapılıyor. 
Arkadaşlarımızın önergesini okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Müzakeresi yapılmakta olan «Üniversite öğ

retim üyelerinden bâzılarının affına ve bâzıla
rının diğer fakülte ve yüksek okullara nakline 
dair 27 . 10 . 1960 tarihli ve 114 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinin kaldırılması ve yeni hü
kümler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı» 
mn Maliye Komisyonu değiştirişinin 2 nci mad
desinin son fıkrasının kaldırılarak yerine aşa
ğıdaki fıkranın ilâvesini arz ve teklif ederiz. 

28 . 3 . 1962 
A. P. 4 C. H. P. 

İsparta Milletvekili Bursa Milletvekili 
Sadettin Bilgiç İbrahim öktem 

C. K. M. P. Y. T. P. 
Elâzığ Milletvekili Ordu Milletvekili 
Nurettin Ardıçoğlu Ata Bodur 

Senatoların, bu öğretim üyeleri ve yardım
cılarından görevlerine dönmeleri uygun görül-
miyenler hakkında verecekleri kararların ka
nuni gerekçeli olması gerekir; bu kararlar aley
hine Danıştayda açılacak dâvalar en geç 3 ay 
içinde hükme bağlanır. 

BAŞKAN — Buyurun, Komisyon Sözcüsü.. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ İLYAS SEÇKİN 

(Ankara) — Efendim, Komisyonumuz, «Sena-
tolarca verilecek kararlar kanuni gerekçeli olur» 
şekline iştirak ediyor. (Bravo, sesleri) 

BAŞKAN — Hüsamettin Atabeyli. 
HÜSAMETTİN ATABEYLİ (Erzincan) —< 

Efendim, bu değiştiri karşısında ben de takri
rimden feragat ediyor, bu şekle iştirak ediyo
rum.. 

BAŞKAN — İkinci bir önerge var, arka
daşlar, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Bütçe Komisyonu değiştirişinin 2 nci mad

desindeki (.... Senatoların uygun görmesinden 
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da Bütçe Komisyonunun üçüncü maddesini ka
bul ettiğimiz takdirde Hükümet teklifini bir 
tarafa 'bırakmış oluyoruz. Çünkü; Hükümet 
teklifinin üçüncü maddesinde «2 nci maddenin 
şümulüne giren öğretim üyeleri veya yardım
cılarının bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren en »geç 30 gün içinde ikinci mad
deye göre üniversite sena'tolarmca tâyinleri 
yapılır» denmektedir. Millî Eğitim Komisyonu 
ve Maliye Komisyonu aynı şeyi kabul etmiş, fa
kat Bütçe Komisyonu «Ankara, İstanbul, İs
tanbul Teknik üniversiteleri kadrolarına ilişik 
cetvellerdeki kadrolar eklenmiştir» demek su
retiyle, Hükümetin kasdetmiş olduğu mânanın 
dışında ve bunu tamamen bertaraf edici bir 
hüküm koymuştur. Binaenaleyh, maddeye ay
nen Hükümetin teklifinin konulması zarureti 
derkârdır. Zannederim hu zulhule müstenittir. 
Bu hususta verilmiş teklifimiz vardır. I Tasvip 
huyurulmasını ve-'aynen Hükümetin teklifinin 
kahul edilmesini istirham ediyorum. («Geçici 
maddede var» sesleri) 
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başka) diye geçen ibarenin yerine; (.... Senato
ların, Üniversiteler Kanununun 115 sayılı Ka
nunla değiştirilen 46 ncı maddesinde yer alan 
esaslar dışında, başkaca bir hali dikkate almak
sızın uygun görmesinden başka) ibaresinin ika
mesini arz ve teklif ederim. 

Rize 
Erol Yılmaz Akçal 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyorlar mı 
efendim ? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ İLYAS SEÇKİN 
(Ankara) — Etmiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. 
Hüsamettin Atabeyli arkadaşımız verdiği 

önergesinden feragatle, dörtlü önergeye iştirak 
ettiler. Evvelâ şimdi okuduğumuz önerge, en 
aykırı olduğu için, onu tekrar okutup oylarını
za arz edeceğim. 

(Erol Yılmaz Akçal'ın önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyorlar. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Reddedilmiştir... 

Hüsamettin Atabeyli arkadaşımızın da işti
rakiyle verilen dörtlü önergeyi tekrar okutuyo
rum. 

(İbrahim öktem ve üç arkadaşının önergesi 
tekrar okundu.) 

(«Kanuni yerine hukuki olsun» sesleri) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, kanuni mi, huku
ki mi meselesinde Meclisi Âli de bir tereddüt 
var, ama bu önergeyi verenlerin de fikirlerini 
almamız gerekiyor. Gelsinler, konuşsunlar. 

İBRAHİM ÖKTEM (Bursa) — Kanunidir. 
BAŞKAN — önergeyi verenler (kanuni) 

diyorlar. 
önergeyi, belirtilmiş olduğu şekilde oyla

rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi, hu önergede yazılış şekli ile oyla
rınıza sunuyorum. Kahul edenler... Kabul et
miyenler... Kahul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
arkadaşımız var mı? 

CİHAT BİLGEHAN (Balıkesir) — Muhte
rem arkadaşlarım, zannediyorum ki; biz hura-

BAŞKAN — Buyurun llyas (Seçkin. 
SÖZCÜ İLYAS SEÇKİN (Ankara) — Sa

yın Bilgehan arkadaşımızın hu arada haklan 
da vardır. Bu (30 gün içerisinde tâyin edilir) 
hükmü, geçici hir hüküm mahiyetinde telâkki 
edildiği için, geçici madde olarak eklenmesi 
kanun tekniğine daha uygun 'görülmüştür. Yok
sa ; bunun üzerinde aramızda ihtilâf yoktur. Ob
jektif metin, geçici maddeden ayrıdır. İkinci 
bir nokta ise hasılıp milletvekillerine tevzi edi
len tasarıda bu madde, ekli cetvellerin bi^ 
rinde tabı hatası yapılmıştır bunu muhterem 
Meclisin üyelerine arz etmek isterim. 3 ncü 
maddedeki 114 sayılı Kanunu tadil eden kanun 
teklifine göre, Ankara diyor. İstanbul Üniver
sitesinde ihtiyaç gösterilen kadrolar bakımın
dan Ankara kelimesinin tstanhul olarak değiş
tirilmesi lâzımgelir. Bilhassa Riyaset Divanın
dan hu cetvelin oylanması sırasında, hu hususa 
dikkat buyurulmasmı istirham ederim. 

BAŞKAN — Teknik Üniversite de var îl-
yas Beyefendi. 

İLYAS SEÇKİN (Devamla) — Ankara 
Üniversitesi, Istaribul Üniversitesi, Teknik Üni
versite meselesinde 2 nci sayfadaki Teknik Üni
versite Ankara Üniversitesi şeklinde yazılmış, 
hunun bilhassa reye vaz'edilirken düzeltilmesi-
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ni, EjRfjpaset Divanından istirham ederim. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Efendim, komisyonun teklif et
tiği gekilde düzeltilecektir. Buyurun, Sayın Kır
ca. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ
KUN KIRCA (istanbul) — Muhterem arkadaş
larım, biraz evvel üçüncü madde hakkındaki mâ
ruzâtıma, Muhterem Bütçe Komisyonu Sözcüsü 
îlyas Seçkin'in verdiği cevabı dikkatle dinledim. 

Kendileri, Hükümet tasarısında ve Maliye Ko
misyonunun değiştirişinde olduğu şekilde, üçün
cü maddedeki «bu kadrolar bu maksatla eklen
miştir» kısmındaki «bu maksatla» ibaresinin ilâ
vesinin, kadro mefhumunu şahsileştirmek mâna
sını tazammun edeceğini ileri sürdüler. 

Bendeniz tamamen o kanaatte değilim. Bizzat 
sözcüsü olduğum komisyon, doğrudan doğruya 
kanunla iadesi keyfiyetinin, şahsi mahiyet taşı
yan sübjektif bir tasarrufu kanunla yapmak de
mek olacağından, kuvvetler ayrılığı prensibine 
aykırı olacağı tezini müdafaa etmiştir. Halbuki; 
buraya «bu maksatla» kelimelerinin ilâvesi mu
ayyen bir kadroyu muayyen kimselere tahsis et
mek veyahut muayyen bir tâyin tasarrufunu ka
nunla yapmak mânasına gelmez. Ne mânasına ge
lir? Bu kadrolar, bu zevatın evleviyetle tâyini için 
tahsis edilmiştir ama; hangi kadrolara kimlerin 
tâyin edileceği, bunların kadrolarına tekabül 
eden akademik görevlere hangi öğretim üyeleri
nin getirileceği kanunla gösterilmiyor ki! işte, 
meselenin şahsileştirilmesi ancak o zaman vâki 
olurdu. Muayyen kadrolara getirilecek şahıslar 
belirtilmeksizin, aynı statü içinde bulunan gayri-
muayyen kimselere tahsis keyfiyeti, kadro mef
humunu şahsileştirmek mânasına gelmez. 

(Esasen, Hükümetle, kuvvetler ayrılığı pren
sibine dayandığı, üniversite muhtariyeti pren
sibine dayandığı halde, kendi tasarısında (bu 
maksatla eklenmiştir) diye bir ifade kullanırken 
Sayın Bütçe Encümeni Sözcüsü arkadaşımın 
duyduğu endişeyi duymamıştır. Bunun sebebini, 
ben, naçizane olarak, kendi ifadelerimde buluyo
rum. Ancak, kendilerine bir noktada hak vermek 
mümkündür. Hakikaten, bu kadrolar alındı; bu 
kadrolara pncelikle, evleviyetle 147 öğretim üye-, 
sinden istiyenler geldiler; ondan sonra geriye 
kadro kalırsa, bu kadrolara hiç tâyin yapılmı-
yâccakmış gibi bir endişe ortaya çıkar; bu doğ
rudur. Ama, bu endişenin ıgiderilmesi mümkün- | 
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dür. Şöyle ki, maddeye bu maksatla ve geçici 
maddenin 1 nci fıkrasında yazılı süre içerisinde 
tâyinleri yapmak için» ibaresi konursa, 30 gün
lük süre içerisinde, bu kadroların öncelikle bu 
147 öğretim üyesi için kullanılmasının gerek
tiği, 30 gün sonra ise bu kadroların, umumi ola
rak kullanılmasının mümkün olduğu neticesi çı
kar ki; bu da kendi endişelerini ortadan kaldırır 
zannediyorum. Bu maksatla bir önerge verdim; 
kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın îlyas Seçkin. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÎLYAS SEÇKÎN 

(Ankara) — Pek muhterem arkadaşlarım, Sayın 
Kırca arkadaşımı dikkatle dinledim. Biraz evvel
ki mâruzâtımda da belirttiğim gibi, bu kanunla 
eklediğimiz kadroların şahsileştirildiği hakkın
daki kanaatimi halen muhafaza ediyorum. Şimdi; 
bu kanun çıktı. Geçici maddedeki süre içinde Se
natoca tâyinleri yapılıncaya kadar; bu kadrolara 
kimse tâyin edilemez. Kadro kalmadığı esbabı 
mucibesiyle, tâyin yapılmazsa, Devlet Şûrası* ta
rafından derhal iptal edilir. Müzakere ettiğimiz 
bu kanun, 114 sayılı Kanunla vazifelerinden af
fedilen üniversite öğrenim üyelerinin yeniden 
işe alınmaları içindir. Sayın Kırca arkadaşımın 
buyurdukları hususlar sureti katiyede bahis mev
zuu değildir. Kendilerinin ifade buyurdukları 
şu noktayı da arz edeyim: Bu kanunla kabul edi
len kadrolara onların tâyin talepleri varken, bu 
kanunla bahşedilen talepler varken, başkaları tâ
yin edilirse, yapılan tâyinler iptal edilir ve bu 
kanunla yetkilerinin iade edilmesi istenen profe
sörlerin tâyinleri için Şûrayı Devlet hüküm itti
haz eder. 

Bu tâyinler yapıldıktan sonra, evvelce her 
hangi bir sebeple vazifelerinden ayrılmış olan
lar, dilerlerse, uygun görülürse bu kadrolara tâ
yin edilirler. 

Eğer kendilerinin bahis buyurdukları ilâveyi 
yaparsak, kadrolar boş kaldığı zaman, o kadro 
vazifelileri dışında tâyin yapamazlar, o kadro 
ölü kalır. 

Arzım şudur : Meselâ 150 lira kadro maaşlı 
bir ordinaryüs profesör kadrosu vardır, arkada
şımızın dediği kabul edilecek olursa, «Bu kadro
ya 114 sayılı Kanunla vazifeden almanlar tâyin 
edilir, onun dışında hiçbir suretle her hangi bir 
kimse tâyin edilemez» şeklinde bir mânanın çık
ması ihtimali vardır. Halbuki bizim maddemizle 
bu kadrolara, ilk defa bu kanunla tasfiye edilen-
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ler tâyin edilecek, onun dışında da, onlar ayrıl
dıktan sonra üniversitelerin ihtiyacı olduğu müd
detçe üniversite Senatosu her zaman yeniden tâ
yin yapabilecektir. Coşkun Kırca arkadaşımızın 
teklifi kabul edilirse birinci arz ettiğim ihtimal 
her zaman için varidolabilir. Onun için sayın ar
kadaşımın taleplerine iştirak etmiyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ
KUN KIRCA (istanbul) — Sayın Sözcünün 
takririmin maksadına tamamen uyan sarih ifa
deleri ve bunların zapta geçmiş olması karşı
sında önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Önerge geri verilmiştir. 
Madde üzerinde başka konuşacak arkadaşı

mız var mı? Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — 27 Ekim 1960 tarihinden bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen 
süre içinde ikinci maddede adlan geçenlerden 
açıkta kalmış ve emeklilikle ilgisi kesilmiş 
olanlann borçlandırılması suretiyle emeklilik 
ve terfi süreleri tamamlanır ve her birine iki 
aylık maaş ve ödenekleri tutannda tazminat 
ödenir. 

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

Geçid madde — 2 nci maddenin şümulüne 
giren öğretim üyeleri veya yardımcılannın bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en 
geç (30) gün içinde 2 nci maddeye göre üniver
site senatolannca tâyinleri yapılır. 

Ancak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Üye
liğinde bulunanlarla dışarda mukaveleli olarak 
çalışanlann devre Veya bu kanunun neşrinden 
evvel yaptıklan mukavele sonuna kadar mük
tesep haklan saklı tutulur. 

BAŞKAN — Buyurun Reşit Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Efendim, bu 

maddenin son fıkrası iki şekilde anlaşılabiliyor. 
Bir anlayış şekline göre; 30 gün içerisinde, dı-
şanda mukaveleli olarak bulunanlar ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyesi olanla? müracaat 
eder, haklan tesbit edilir, fakat tâyinleri yapıl
maz, 'haklan saklı tutulur mânasına geliyor. 
Diğer bir anlayış şekline göre; bunlar müracaat 
edemezler, devre sonunda veya mukavelenin 
bitiminde müddet işlemeye başlar, ondan sonra 
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30 gün içinde müracaat edilir gibi bir mâna 
çıkanlıyor. Komisyonun bu noktayı tavzih et* 
meşini istirham ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Komisyon. 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÎLTAS 

SEÇKİN (Ankara) — Efendim; Sayın Reşit 
Ülker'in, bu geçici, madde, ikinci maddede ba
his buyurduklan hususu temin eden bir önerge 
verilmiştir. Kıymetli iki arkadaşımız da bu 
maddede biraz kelime ve redaksiyon hatası 
bulunduğunu iddia ettiler. İzin verirseniz ty* 
önerge okunsun, arkadaşımızın izhar buyurduk* 
lan bütün tereddütler izale edilecektir ve ko
misyonumuz bu Önerge ile mutabıktır. Bunu bil
hassa arz ederim. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz iş-
üyen var mı? Yok. Bu madde hakkında veril
miş bir Önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici madde aşağıdaki şekilde değiştiril* 

mistir : 
«2 nci maddenin şümulüne giren öğretim 

üyeleri ve yardımcılan hakkında mezkûr mad
deye göre gereKen işlemler, üniversite senato* 
lannca, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren en geç 30 gün içinde yapılır. 

Ancak, bunlardan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyesi olanların bu sıfatlan sona erene 
ve her halde bu devre nihayetine kadar; ve dı
şarda mukaveleli olarak çalışanlann bu kanu
nun yürürlüğe girmesinden önce yaptıklan mu* 
kayelenin sona ermesine kadar haklan saklı 
tutulur.» 

Tekirdağ Denizli 
Turhan Kut Atıf Şohbğlu 

Denizli ^ 
İsmail Ertan 

BAŞKAN — Komisyon filhal iştirak, ediyor 
mu? 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÎLYAS 
SEÇKİN (Ankara) — İştirak ediyoruz, efen
dim. - / 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor, öner. 
geyi oylarınıza sunuyorum. Dikkate alınmasını 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici maddenin bu şekilde kabul edilmesini 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
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Madde 5. — Bu karnın yayımı tarihinde yü* 

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 'Maddeyi oylarınıza sunuyorum, 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu kanunu Millî Eğitim Bakam 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte ve aleyhte 
konuşacak birer arkadaşa söz vereceğim. Ko
nuşmak istiyen vur mı? Yok. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Tasan Meclisimiz» 
ce ittifakla kabul edilmiştir. (Alkışlar) («Ba
kan söz istiyor» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
MÎLLÎ EÖ-ÎTÎM BAKANI HÎLMÎ İNCESU

LU (Çorum) — Pek muhterem arkadaşlarım, 
114 sayılı Kanunun tadilini, çok tatlı, çok 
ümit verici gözlerle, gerek heyeti umumiyesi 
üzerindeki müzakerelerde /ve gerekse maddele
rinde belirtmiş bulunuyorsunuz. Kanunun ka
bulü ittifakınıza mazhar oldu. Hepinize teşek
kür ediyorum. 

Gerek 147 öğretim üyesi arkadaşımın ıstıra
bını dindirmek ve gerekse üniversite muhtari
yetine karşı izhar -edilmiş olan bu iradeyi teb
cil ediyorum. Hürmetlerimi sunarım. (Alkışlar) 

3.— Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğlu 
ve 8 arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Rifat öztürkçine ve Aydın Üyesi İskender 
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 değişti
rilmesine dair kanun teklifleri ve İçişleri ve Büt
çe komisyonları raporları (2/27, 2/100) (S. Sa
yılı : 52) (1) 

BAŞKAN — İçişleri Bakanı burada mı efen
dim? Burada.. Bütçe Komisyonu yerini alsın. 

Kanunun müzakeresine başlıyoruz. 
Tümü üzerinde söz istiyen var mı?. Mad

delere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Maddelere »geçilme
si kabul edilmiştir. 

(1) 52 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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Komisyon raporunda ivedilik teklifi vardır. 

İvediliği oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... İvedilikle görüşülmesi kabul edil
miştir. 

Birinci maddeyi okuyoruz: 

7238 sayılı Ordu mensupları ile Emniyet Genel 
Müdürlüğü ve Gümrük muhafaza ve muamele 
sınıfı kadrolarında çalışanlara verilen tayın is
tihkaklarının artırılması hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair Kanun 

Madde 1. — 7238 sayılı Kanunun '2 nci mad
desi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 2. — 4'367 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin (B) fıkrası gereğince Emniyet Ge
nel Müdürlüğü kadroları ile 7046 sayılı Kanu
nun 2 nci maddesinde yazılı Gümrük muhafaza 
merkez ve iller kuruluşundaki muhafaza ve 
muamele sınıfı kadrolarına dâhil memurlara ve 
muhafaza teşkilâtında hizmetli olarak görevli 
gemi adamlarına tayın bedeli olarak (165) lira 
verilir.» 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Sayın Coşkun Kırca. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem 
komisyon sözcüsünden ve İçişleri Bakanından 
bâzı Sorularım vardır. Birinci sorum şudur: Bir 
Devlet Personel Dairesi vardır. Bu dairesinin 
bütün Devlet personeli maaş ve ücretlerinin 
tevhit edilmesi hakkında tasarı hazırladığını 
öteden beri işitiyoruz. Bu kanun tasarısı hazır
lanıncaya kadar, bu tarzda, muayyen zümreleri 
istihdaf eden perakende teklifler geldikçe, mev
cut adaletsizlik sadece artmakta ve bu da bu 
kabil teklifleri tahrik etmek neticesini doğur
maktadır. 

Sözlerim, hiçbir suretle bu kanun teklifi ile 
bahis konusu 'olanları istihdaf etmemektedir. 
Emniyet Genel Müdürlüğü mensuplarının ve 
diğer personelin durumlarının kötü olduğunu 
inkâr etmek aklımdan geçmez. 

Ancak, söylendiği gibi düzeltilmesi icah-
eden (bir adaletsizlik mevcutsa, bu adaletsizli
ğin, bugün emniyet memurları için, yarın za
hit kâtipleri, öbür gün sağlık memurları için 
perakende olarak ve ciddî bir parlâmento ça
lışmasına yakışmaz tarzda, tamamen indî ve 
gayriilmî bir şekilde düzeltilmesine kalkışıl
ması doğru değiİdir. 
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Muhterem arkadaşlarım, bir kere İçişleri 

Bakanından (Hükümet adına kendileri konu
şacaklar) sormak isterim; bu konunun Bakan
lar Kurulunca, Hükümetçe bir umumi siyaset 
meselesi <olarak ele alınıp, hazırlanmakta bulun
duğunu işittiğimiz ve ayrıca mütaaddit defa
lar hazırlandığı bildirilen Devlet Personel Ka
nunu ile münasebetleri bakımından ariz ve amik 
incelenip incelenmediğini burada açıklasınlar. 

ikinci nokta : Mevcut 'teklifin cari bütçe 
üzerinde tesirleri var mıdır, varsa nedir? Cari 
bütçe üzerinde her hangi bir tesiri yoksa, gele
cek bütçelere tesiri ne olacaktır1? Bunu arz edi
şimin sebebi şudur. Bilhassa, Î962 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısına dair Bütçe Komisyonu ra
poruna, eksperlerin fikrine göre ve Maliye Ba
kanının beyanlarından, muhtelif teşkilâtın ma
aş ve kadro kanunları dolayısiyle, umumi mu
vazeneden Hükümetin yatırımlara daha fazla 
para tahsis etmek için serbestçe tasarruf ede* 
bileceği marjın günden ıgüne azalmakta oldu
ğunu işitiyoruz. 

Bu iki büyük tehlike arz eder. Bunun uzun 
vadeli tehlikesi gitgide umumi muvazeneden 
sadece istihlâki artırıcı masrafların yapılması 
yoluna gidilmesi ve yatırım kaynaklarının bu 
yoldan kemirilmesi ve bu suretle, uzun vâdede, 
bir gün, bugün dertlerine çare bulmaya çalıştı
ğımız şu veya bu zümrenin durumunun, bugün
den çok daha kötüye irca edilmesi; ve nihayet, 
kısa vâddi tehlikesi de, alelacele yapılacak zam
larla, esasen açıklar vermekte olan bütçenin bu 
açıklarının, hiçbir tedbirin durduramıyacağı ve 
enflâsyoncu, bir tarzda genişletilmesidir. 

Bugün şu veya bu zümreye zam yapmakla 
çok kısa bir zaman için onları tatmin etmiş olu
ruz. Fakat, onları enflâsyonun girdabı içine at
tığımız zaman, ne şu zümreyi, ne bu zümreyi 
tatmin etmiş olmaktan çok uzaklaşacağımız gibi 
bütün bir milleti de tatmin etmemiş oluruz. 

Muhterem arkadaşlar, son olarak <şunu arz 
etmek istiyorum. Sayın Başbakan bütçenin ka
panış konuşmasında Meclisten bir ricada bulun
dular. «Bugünkü bütçe durumu ve Hükümetin 
belli yatırım siyasetinin icapları muvacehesinde, 
getirilen perakende zam tekliflerinin Hükümet
çe karşısındayız.» dediler. Şimdi, İçişleri Baka
nından soruyorum: Bu teklif, Meclis huzurun
da yapmış oldukları beyan muvacehesinde Sa
yın Başbakan ile ve ayrıca Bakanlar Kurulun-

28 . 3 .1962 0 : 1 
da görüşülmüş müdür? Başbakan ve Maliye Ba
kam bu hususta görüşlerini beyan etmişler mi
dir? Bakanlar Kurulunun bu teklif muvacehesin
de görüşü nedir? Bu görüşü açıklamadıkları 
takdirde, Sayın İçişleri Bakanı sadece birv mil
letvekili olarak konuşmuş olacaklardır. Çünkü, 
bizim bildiğimize göre bir Bakan konuştuğu za
man, bütün Hükümeti ilzam eder. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
tiyen var mı efendim ? Buyurun. 

SÜREYYA SOFUOĞLU (Kocaeli) — Muhte
rem arkadaşlarım, evvelâ, Yüksek Meclise bu 
kanun teklifini getiren arkadaşlarıma minnet 
ve şükranlarımı ifade etmek isterim. (Bravo ses
leri, alkışlar) Çünkü, aziz vatanın'gece ve gün
düz bekçiliğini yapan, her türlü riziko altında, 
canını, çoluk çocuğunun sefaletini dahi düşün
meden veren Türk Polisi, bütün efradı ailesi ile 
şu anda, şu saatlerde Yüksek Meclisin vereceği 
karara dikkatini teksif etmiş sizin müjdenizi 
beklemektedir. (Bravo sesleri) Polisle sık sık 
karşı karşıya gelmiş bir arkadaşınız olmak sı
fatı ile konuşuyorum, onları yakmen tanımış, 
vazife icabı onların yanında bulunmuş bir ar
kadaşınız sıfatı ile konuşuyorum. Bugün, polise 
vereceğimiz 165 lira büyük bir rakam değildir. 
Ama, inanın, bu rakamla mânevi huzurunu bula
cağına B. M. M. nin çıkardığı kanunları tatbik 
sırasında kanunun bütün hükümlerini ve vecibe
lerini yerine getireceğine şahsan kaani bulunu
yorum. 

Binaenaleyh, Coşkun Kırca arkadaşımızın te
ferruatlı konuşmasını bir fikir hürmeti içinde 
karşılarım. Atide bu hususlar, Yüksek Meclis
te bütün detayları ile, diğer kanunlar muvace
hesinde görüşülecektir. Fakat şimdi, zaruret. mu
vacehesinde getirilmiş olan ve onu maddi bir za
ruretten kurtaracak olan; mutlak asayiş otorite
si olması icabeden Türk polisinin - ki her zaman 
olmuştur ve olacaktır - maddî kuvvetini bu 
ufak rakam olsun temin edecektir. Meclisi Âli
nizden bu kanuna müspet oy vermenizi istir
ham ederim. (Bravo sesleri ve.alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Mahmut Alicanoğlu. 
MAHMUT ALİCANOĞLU (Sinop) — Muh

terem arkadaşlarım, memleketimizde iç emniye
ti, iç asayişi ve iç inzibatı temin eden kuvvetler
den birisinin de emniyet mensupları olduğu he
pinizce malûmdur. Emniyet mensuplarının ge-
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öeli gündüzjü nasıl fedakârlıklarla vazife gör
düğünü ve göğsünü en tehlikeli zamanlarda na
sıl siper ettiğini yine bilirsiniz. Mesaisini di-
| e r memurlar gibi mahdut saatler içinde değil, 
haftanın altı günü geceli gündüzlü karakollarda 
geçirdiği, çoluk çocuğundan uzak kaldığı ve al
dığı üç, beş kuruşla ayrıca İbate ve iaşesini güç
lükle temin ettiği bir hakikattir. 

Emniyet mensuplarının, iç «emniyeti temin 
bakımından, en tehlikeli zamanlarda kendilerini 
siper ettikleri, kendilerini fedakârca ileri sür
dükleri hakikattir. 

Sarf edilen emek mutlaka karşılığını almalı
dır» alması da sosyal adaletin icaplanndandır. 
(Bravo sesleri) , 

Emniyet mensuplarının vazifesini, onlarla be
raber müşterek mesai yapmış otlan kimseler çok 
iyi bilirler. Bendeniz, 22 yıl hâkimlik yapmış, 
onlarla mütemadiyen mesai ortaklığı yapmış 
ve bu sebeple onların nasıl fedakârca çalıştık
larını görmüş, takdir etmiş (bir arkadaşınız ola
rak, diğer arkadaşlarımla 'birlikte 'bu tasarıyı 
(hazırlamış komisyonlara getirmiş ve binnetice 
ıhuzurunuza arz etmiş bulunuyoruz. Bugünkü 
bütçemizin durumunu, bir Bütçe Komisyonu 
ütyesi olarak, çok iyi bilen bir kimseyim. An
cak mühim olan, teslimi zaruri olan bir hakkı 
<Ja teslim etmek yine adalet icabıdır. Bu mes
lek mensuplarının her hangi bir hâdise vuku
unda, derhal el koydukları ve tahkikata teves
sül ettikleri hepinizin malûmudur. Binaenaleyh, 
kazai sahada, adalet tlevziinin selâmet ve selâ
metle yürütülebilmesi İçin, hazırlık tahkikatını 

s yapmış veya yapacak olan emniyet mensupları
nın ndrmal bir zekâya sahibolmalan, gerekli 
bebeni kabiliyette bulunmaları,-sağlam bir ka
raktere mâlik olmaları şarttır. İşte 'bunun için
dir ki,(bu mesleke alınacak olanların hiç olmaz
sa en az orta mektep mezunlarından olmaları 
şarttır. Bu da ne ile olur? Bu kadar şartı haiz 
ve bu kadar ağır vazife görecek kimselerin 
maddi bakımdan tatmin edilmeleriyle olur. 
Tenkid kolaydır, '$mh gecenin soğuğunda, yağ
mur altında, karda, fırtınada Sabahlara kadar 
nSbet tutmak, her (hahgi bir tehlike halinde 
göğsünü gerip ortaya çıkmak kolay değildir. 

Muhterem arkadaşım Coşkun Kırca Bey 
Devlet Personel Teşkilâtından bahsettiler. Büt
çe Komisyonu müzakeresinde ve bu konuda so
rulmuş olan -bir soruya verilen • «evapta, daha 
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uzun müddet bu konunun hitama erdirilemiye-
ceği anlaşılıyor. 

Şu halde, Devlet Personel Dairesi, bu vazi
feyi intacedinceye kadar, mağdur durumunda 
olan, 'her 'bakımdan tatmin edilmesi lâzımgelen 
emniyet mensuplarına 'bir farfk verilmesi lâzım-
geldiğinin bir zaruret olduğu kanaatindeyim. 
(Bravo sesleri) 

Muhterem arkadaşlarımızın, pek sert olarak, 
adeta fevri bir şekilde yaptığı konuşmasında 
içine dolmuş bir hissin balon olmuş ve patlıya-
cak bir halde olduğunu gördük. 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Sorumsuz
luk karşısında. 

MAHMUT ALÎCANOĞLU (Devamla) — 
Ciddî ve parlâmento 'çalışmasına yakışmıyacak 
şekilde teklif getirmenin hiç. doğru olmadığını 
söylediler. Yüksek huzurunuza arz edeyim ki, 
Anayasanın 91 nci maddesi, her milletvekiline, 
bir kanun teklifi hazırlayıp takdim etme hak
kını bahsetmiştir. Biz ağır vazife gören bir 
meslek erbabım mağduriyetten kurtarmak için 
teklifte bulunmuşsak, parlâmento çalışmasının 
hudutları dışına çıkmış değiliz, ((Bravo sesleri) 
Bu itibarla mulhterem arkadaşlarım, ne kadar 
konuşsak azdır. Takdir buyuracağınıza kaani-
im. Bu teklifle arz edilen maddelerinin mün-
dereoatında olan tayın bedeli miktarının kabu
lünü tasviplerinize arz eder, hepinizi hürmetle 
selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ülker. 
REŞÎT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar

kadaşlar; huzurunuza gelmiş olan kanun, ikin
ci Cumhuriyetin Anayasasında hukuk devleti 
nizamını kurmak iddiasında bulunan Hüküme
te bizim yapabileceğimiz en büyük bir yardım
dır. Çünkü bugün gerek dış gerekse iç tehlike
ler, emniyet ve asayiş hizmetleri karşısında em
niyet kuvvetlerinin hakikaten emniyette olma
sı lâzımdır. Bu vatandaşlarımız, bu arkadaşla
rımız, günde 18 saat hizmet görürler. Anayasa
ya, i§ kanunlarına göre 8 saat çalışmaları lâ
zımdır. 50 lira para alırlar, diğer jandarmalar ı 
165 lira alır, kara, deniz erleri 165 lira alır. 
Yalnız deniz erleri 205 lira tayın bedeli alır
lar. Bugün huzurunuza getirilen husus ilâveten 
165 lira verilmesi keyfiyeti değil, 50 liranın 165 
liraya çıkarılması mevzuudur. Bunun bu şekil
de bilinmesi lâzım. 
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Ayrıca Sayın Coşkun Kırca arkadaşımız bu

yurdular ki, Personel Dairesi bu işleri ele alı
yor. Arkadaşlar, Devletin emniyetine taallûk 
eden, vatandaşın haklı haksız şikâyetlerine mu-
hatabolan ve Devleti ilk kademede temsil eden, 
(Çünkü Devlet dediği zaman vatandaşın ilk ak
lına gelen doğrudan doğruya polistir) bu kim
selerin işini Devlet Personel Dairesinin ne za
man getireceği ve o zaman hangi yeni malî mü
kellefiyetler altında kalınacağı ve o şartlarla 
kabul edilip edilmiyeceği meçhul tasarılara bağ
lamak işin esasına uymaz. Hem de biliyorsu
nuz bütçemizde olan açık dış yardımlarla ka
panacak bir duruma gelmiş bulunmaktadır. Ya
ni böyle ortada zannedildiği kadar, evvelce gör
düğümüz kadar vahim bir keyfiyet mevcut de
ğildir. Bu bakımdan, bu tasarıyı muhterem ar
kadaşlarımın desteklemelerini arz ve istirham 
ediyorum. Bu suretle çok büyük bir hizmet yap
mış, memleket emniyetine yeni bir kuvvet kat
mış olacağız. Hepinizi hürmetlerimle selâmla
rım. 

BAŞKAN — Efendim, kifayet önergesi var
dır, 'okutuyorum. 

Sayın Riyaset Makamına 
Müzakereler kâfi miktarda yapılmış ve du

rum aydınlanmıştır. Müzakerelerin kifayetini 
ve oya konulmasını arz ederiz. 

Sakarya Elâzığ 
Muslihittin Gürer Naci Güray 

BAŞKAN — Kifayeti oylarınıza sunaca
ğım. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bir önerge daha vardır, onu da okutuyorum 
arkadaşlar. 

Yüksek Başkanlığa 
Nisap yoktur. İçtüzüğün 81 nci maddesi

nin 3 ncü fıkrası gereğince yoklama yapılması 
ri'ca olunur. 

İstanbul îzmir 
Coşkun Kırca Necip Mirkelemoğlu 

Yozgat Amasya 
Veli Uyar Reşat Arpacıoğlu 

İstanbul 
Zeki Zeren 

(«Nisap var, arkadaşlar salonda» sesleri) 
BAŞKAN — Arkadaşlar dışarda, salonda

dır, zil çalacağız efendim. 
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Birinci maddeye gardiyanların da eklen

mesini istiyen bir önerge vardır, njerzu ile 
ilgisi olmadığı için okumaya lüzum görmüyo
ruz. («Hayır, hayır, lüzum yok» sesleri)» («îşi 
karıştırıyor» sesleri) 

(Birinci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Birinci maddeyi oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 2. — 7238 sayılı Kanunun I nci mad
desinin III numaralı bendi yürürlükten kaldı* 
rılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Bu kanun 1.6.1962 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Bu hususta iki önerge var, oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Riyasetine : 
7238 sayılı Ordu mensupları ile Emniyet 

Genel Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve Mu
amele sınıfı kadrolarında çalışanlara verilen 
tayın istihkaklarının artırılması hakkındaki 
Kanunun ikinci maddesinin değiştirilmesine 
dair olan kanun tasarısının 3 ncü maddesinin 
aşağıda yazılı olduğu şekilde tadilinin oya su
nulmasını arz ve teklif ederim. 

Madde 3. — Bu kanun 31.5 .1962 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

Eskişehir 
Şevket Asbuzoğlu 

Başkanlık Makamına 
Meriyet tarihinin, kanunun neşri tarihi ol

masını arz ve teklif ederim. 
Balıkesir 

Cihat Bilgehan 

(Alkışlar) 
BAŞKAN — Birinci önerge daha aykırı ol

ması hasebiyle tekrar okutuyorum. 
(Eskişehir Milletvekili Şevket AsT)Üzoğlu'-

nun önergesi tekrar okundu.) 
ÎLYAS SEÇKİN (Ankara) — «Neşri tari

hinden itibaren» şeklindeki önergeye iştirak 
ediyoruz. 

BAŞKAN — «Neşri tarihinden itibaren» 
şeklindeki önergeyi tekrar okutuyorum. 
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(Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'm 

önergesi tekrar okundu.) 
ŞEVKET ASBUZOĞLU (Eskişehir) — 

Efendim, 'ben önergemi geri alıyorum. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Asbuzoğlu önergesini 
geri almışlardır. 

Efendim, önerge sahibi arkadaşımız bura
daki (neşir) kelimesini (yayım), meriyet keli
mesini de (yürürlük) olarak kabul ediyorlar mı 
acaba? 
/ CÎHAT BÎLGEHAN (Balıkesir) — Kabul 
ediyorum efendim. 

BAŞKAN — önergeyi bu şekilde değiştire
rek oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihinden 
yürrülüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekilde oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir . 

Madde 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde konuşmak istiyen 
var mı? Yok. Tasarının tümünü oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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j Buyurun Mahmut Alicanoğlu. 

MAHMUT ALİCANOĞLU (Sinop) — Muh-
terem arkadaşlar, gösterdiğiniz yakın alâka ve 

J sevgiden dolayı emniyet mensupları ve Gümrük 
Muhafaza Teşkilâtı mensupları adına hepinize 

I teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, gündemin 4 ncü mad-
1 desi, 

j 4. — Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuzoğlu 
I ve 6 arkadaşının, Devlet Demiryolları İşletmesi 
I Genel Müdürlüğü işçilerine mesken yaptırılması 

için borç para verilmesine dair olan 5954 sayılı 
1 Kanunun 6173 ve 121 sayılı kanunlarla birinci 
1 maddesinde değişiklik yapılmasına dair kanun 
1 teklifi ve Ulaştırma ve Bütçe komisyonları ra

porları (2/57) (S. Sayısı: 53) 

I BAŞKAN — Ulaştırma Bakanı burada mı?.. 
I Ulaştırma Bakanı burada olmadığı için görüşül-
I mesi gelecek birleşime bırakıldı. 
I Efendim, gündemde sözlü sorular var. Yal-
I nız bakanları da yerlerinde göremiyorum. Bu 
1 bakımdan müzakereye imkân yok. Esasen vakit 
I de gecikmiştir. 
I 30 . 3 . 1962 Cuma günü saat 14 te topla

nacak olan Büyük Millet Meclisi birleşik top-
I lantısmdan sonra toplanılmak üzere Birleşime 
I son veriyorum. 

I Kapanma saati : 18,35 

» 
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ToPiantı:i MÎLLET M E C L l S l S. Sayısı : 

Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Nihat Pasinli 
ve iki arkadaşının, Yüksek Murakabe Heyeti Başkan ve 
üyeleriyle Uzman ve Uzman yardımcılarına ve Denet
çilerine ödenek verilmesi hakkında Kanun teklifi ile, 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir 
ile Aydın Üyesi Fikret Turhangil'in, Yüksek Murakabe 

Heyeti Başkan ve üyeleriyle Uzman ve Uzman 
yardımcılarına ödenek verilmesi hakkında 

Kanun teklifi (2/60, 2/61) 

Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Nihat Pasinli ve iki arkadaşının, Yüksek Murakabe Heyeti 
Balkan ve üyeleriyle uzman ve uzman yardımcılarına ve Denetçilerine ödenek verilmesi hakkında 

kanun teklifi (2/60) 

27 . 12 . 1961 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüksek Murakabe Heyeti Başkan ve üyeleriyle Uzman ve Uzman yardımcılarına ödenek veril
mesi hakkında kanun tasarısı ile gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğine müsaade buyurnlmasmı rica ederiz. 

Nihat Pasinli Şevki Güler MusHhittin Oürer 

Yüksek Murakabe Heyeti Balkan ve üyeleriyle Uzman ve Uzman yardımcılarına ödenek verilmesi 
hakkında kanun tasarısı 

GEREKÇESİ 

. Yüksek Murakabe Heyeti, bilindiği gibi, toplamı, 36 milyar lirayı aşan devlet sermayesine ait 
muamele ve hesapları incelemek ve İktisadi Devlet Teşekkülleriyle müesseselerinin iktisadi, ticari, sı
nai esas ve icaplara uygun, verimli ve rasyonel bir şekilde işleyip işlemediklerini idari, malî ve teknik 
bakımdan devamlı bir surette gözetmek ve denetlemekle ödevlidir. 

36 milyar lirayı aşan Devlet sermayesini işleten ve sayısı 127 yi bulan teşekkül, müessese ve ortak
lıkların bilanço kâr ve zarar hesaplarının tasdik veya reddine temel teşkil eden raporlar Yüksek Mu
rakabe Heyetince hazırlanmaktadır. 

Bu ra^Giiarda muameleler sadece mevzuata uygunluk bakımından değil ayrıca basiretli ve tedbirli 
bir tacir gibi hareket kıstasına uygunluk bakımından da incelenmektedir. 

Bu gibi incelemeleri yapan zevatta zirai, sınai, ticari ve malî işlerde derin bilgi ve tecrübeden baş
ka ayrıca üstün ahlâki vasıflar aranmaktadır, 
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Yüksek Murakabe Heyetinde, Başkan ve üyelerin haiz olmaları gereken vasıfları 340Ö sayılı "Ka

nunun 9 ncu maddesinde; murakıp sıfat ve salâhiyetini haiz olan uzmanlar ile uzman yardımcılarının 
haiz olmaları gereken vasıflar da Murakabe Heyeti Personel Yönetmeliğinde vazife icaplariyle müte
nasip olarak büyük bir titizlikle tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Ancak, Yüksek Murakabe Heyetinin, yirmi yıllık tecrübesinde, bu vasıftaki zevatı, ihtisas kadro
larında kullanmak suretiyle dahi, tedarik etmekte güçlük çektiği gibi tedarik ve yetiştirilmelerine hiz* 
met ettiklerinin ehemmiyetli bir kısmını da bilhassa konjonktürün yükselişi sırasında hususi sanayiin 
hattâ İktisadi Devlet Teşekküllerinin rekabeti do!abisiyle elden kaçırdığı ve bu yüzden denetçi unya-
niyle 3659 sayılı Kanunun 10 ncu maddesine göre ücret vermek ve aranılan bâzı vasıflardan fedakâr
lık etmek suretiyle tedarik edebildiği bâzı zevatı murakabe işinde çalıştırmak zorunda kaldığı da bir 
vakıadır. 

ıSon yıllarda ise, Yüksek Murakabe Heyeti mütehassıs elemanlarını muhafaza imkânını ancak bun
lara Başbakanlığın olurları ve Millî Birlik Komitesinin tasvipleriyle müfettişler gibi yevmiye veı-mek 
suretiyle kısmen sağlıyabilmiştir. 

Yüksek Murakabe Heyeti Başkan ve üyeleriyle uzman ve uzman yardımcılarına Devlet Plânlama 
yevmiye verilmesi bâzı tereddütleri mucilbolduğundan bunlara da yevmiye yerine Devlet Plânlama 
Teşkilâtında ve Devlet Personel Dairesinde olduğu gibi ödenek verilmesi daha uygun ve zaruri müta
lâa edilmektedir. 

Şöyle ki, bilgili ve tecrübeli ihtisas elemanlarına ihtiyaç olan teşkilâtta bu elemanlara ödenek ve
rilmesi mevzuatımızda yer almış bir usûldür. 

3460 sayılı Kanunun 45 nci maddesi, Devlet ve iktisadi Devlet Teşekkül ve müesseseleri memur
larına teşekküllerin iştiraklerinde munzam vazife almak imkânını sağladığı halde Yüksek Murakabe 
Heyeti Başkan ve üyeleriyle bürosunda -çalışanların yüksek okullarda profesörlük müstesna, başka hiç
bir işle meşgul olamıyacaklarmı hükme bağlamak suretiyle bunları bu imkândan da mahrum etmekte 
ve bizzat murakabesiyle mükellef oldukları teşekkül ve müessese memurlarına nisbetle ücret bakımın
dan daha az tatminkâr bir vaziyette bulundurmaktadır. 

Yüksek Murakabe Heyeti Başkan ve üyeleriyle -Uzaman ve Uzman yardımcılarına Devlet Plânlama 
Teşkilâtında ve Devlet Personel Dairesinde olduğu gibi aylıklarına ilâveten bir ödenek verilmesi mu
rakabesiyîe mükellef oldukları teşekkül ve müessese memurlariyle aralarında kısmen muadeleti sağlı-
yacaktır. 

Nihayet, Yüksek Mıjrakabe Heyeti Başkan ve üyeleriyle Uzman ve Uzman yardımcılarının sayısı 
114 ü geçmediği ve Yüksek Murakabe Heyetine ait bütün masraflar İktisadi Devlet Teşekkülleri tara
fından tediye edilmiş sermayeleriyle mütenasibolarak ödendiği cihetle böyle bir ödenek verilmesinin 
iktisadi Devlet Teşekkülleri masrafları üzerinde her hangi bir hissedilir tesiri olmıyacağı gibi Devlet 
bütçesi üzerinde de hiçbir tesiri olmıyacağı aşikârdır. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 39 ) 
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Yüksek Murakab* H«yeAi fişkan ve üyeleri 
fte Uzmm ye. Uzman yardımcılarına.ve Beaet§i-
lermş ödenek verilmeli balOattd» kanu» tasanai-

1. — Ytt&sek Mtt**fcabft Heyefc 
Baçftea* ** ft^teri iî# U*&ı&ft 1% Uiöfcaır jn»*< 
dtmcıl̂ nıiA ve fktfcMçiîePî̂  aytgta* il* Mr-
14fete: «şağfda yaadir ıfttktariöpd* &it*öek tfctilir. 

4yUk derecesi 

1 
2 
a 
4 
5 
6 
7 
& 
9 

10 

A#hk miktarı 

2 000 \ 
1 750 Ç 
1 SOO £ 
1 $50 f 

1 100 £ 
950 Ç 
809 l 
709 Ç 

600 l 
. 500 ( 

ödenek miktarı̂  

800 

om 

550 

4S0 

35Ü 
-

ödenekler hakkında 5017 sajüite Kama* M* 
kümİG»it uygıüamr. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 Ocak 1962 tari
hinde sürürlüğe girer. 

MADDE. 3;. — Bit kasttan Hürlük B&yöte 
Millet-Meclisi yürütür. 

Cun&uriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir ile Aydm Üyesi Fikret Ttü*aaig^*în, Yük
sek Murakabe Heyeti Balkan ve üyeleriyle Uzman ve Uzman yardımcılarına ödenek verilmesi hak^ 

kında. kanun teklifi (2/61) 

m . M . 1961 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüksek Murakabe-Heyeti Başkan ve üyeleriyle Uzman--ve Uzman yardîMeılanna öd^n%îlJverîl̂  
mesi hakkında kanun tasarısı ile gerekçesi ilişifet e sunulmuştur. 

©%reğihe müsaade bttyttrnltoasmî rica ederiz. % 
/Tunceli Senatörü-' ' üydin Senato Ü^e# 

Mehmet'Ali Demir ffiförtâ İfttvhamffffl 

W. Meelftn (S. Saym: 39) 
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Yüksek Murakabe Heyeti Başkan ve üyeleriyle Uzman ve Uzman yardımcılarına ödenek verilmesi 

•hakkında kanun tasarısı 

%' GEREKÇESİ 
Yüksek Murakabe Heyeti, bilindiği gibi, toplamı, 36 milyar lirayı aşan Devlet sermayesine 

ait muamele ve hesapları incelemek ve iktisadi Devlet Teşekkülleriyle müesseselerinin iktisadi, 
ticari, sınai esas ve icaplara uygun, verimli ve rasyonel bir şekilde işleyip işlemediklerini idari, 
malî ve teknik bakımdan devamlı bir surette gözetmek ve denetlemekle ödevlidir. 

36 milyar lirayı aşan Devlet sermayesini işleten, ve sayısı 127 yi bulan teşekkül, müessese ve 
ortaklıkların bilanço kâr ve zarar hesaplarının tasdik veya reddine temel teşkil eden raporlar 
Yüksek Murakabe Heyetince hazırlanmaktadır. 

Bu raporlarda muameleler sadece mevzuata uygunluk bakımından değil ayrıca basiretli ve 
tedbirli bir tacir gibi hareket kıstasına uygunluk (bakımından da incelenmektedir. 

Bu gilbi incelemeleri yapan zevatta zirai, sınai, ticari ve inalı işlerde derin bilgi ve tecrübe
den başka ayrıca üstün ahlâki vasıflar aranmaktadır, 

Yüksek Murakabe Heyetinde, Başkan ve üyelerin haiz olmaları gereken vasıflar 3460 sayılı 
Kanunun '9 neu maddesinde; murakıp sıfat ve salâhiyetini haiz olan uzmanlar ile uzman yardım
cılarının haiz olmaları gereken Vasıflar da Murakabe Heyeti Personel Yönetmeliğinde vazife ieap-
lariyle mütenasilbolaraik büyük bir titizlikle tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Ancak, Yüksek Murakabe Heyetinin, yirmi yıllık tecrübesinde, bu vasıftaki zevatı, ihtisas 
kadrolarında kullanmak suretiyle dahi, tedarik etmekte güçlük çektiği gibi tedarik ve yetiştiril
melerine hizmet ettiklerinin ehemımiyetli bir kısmını da bilhassa konjonktürün yükselişi sırasın
da hususi sanayiin llıattâ İktisadi Devlet Teşekküllerinin rekalbeti dolaynsıyle elden kaçırdığı ve 
bu yüzden denetçi unvaniyle 3659 sayılı Kanunun 10 neu maddesine göre ücret vermek ve aranı
lan bâzı vasıflardan fedakârlık etmek suretiyle tedarik edebildiği bâzı zevatı murakabe işinde 
çalıştırmak zorunda kaldığı da (bir vakıadır. 

Son yıllarda ise, Yüksek Murakabe Heyeti mütehassıs elemanlarını muhafaza imkânı ancak bun
lara Başbakanlığın olurları ve Millî Birlik Komitesinin tasvipleriyle müfettişler gibi yevmiye ver
mek suretiyle kısmen sağlıyabilmiştir. 

Yüksek Murakabe Heyeti Başkan ve üyeleriyle uzman ve uzman yardımcılarına müfettişler gi
bi yevmiye verilmesi bâzı tereddütleri mueibolduğündan bunlara da yevmiye yerine Devlet Plân
lama teşkilâtında ve Devlet Personel Dairesinde olduğu gibi ödenek verilmesi daha uygun ve za
ruri mütalâa edilmektedir. • • 

Şöyle ki, bilgili ve tecrübeli ihtisas elemanlarına ih.tiyacol.an teşkilâtta bu elemanlara ödenek 
verilmesi mevzuatımızda yer almış bir usuldür, 

3460 sayılı Kanunun 45 nci maddesi, Devlet ve İktisadi Devlet Teşekkül ve müesseseleri me
murlarına teşekküllerin iştiraklerinde munzam vazife almak imkânını sağladığı halde Yüksek Mu
rakabe Heyeti Başkan ve üyeleriyle bürosunda çalışanların yüksek okullarda profesörlük müstesna, 
başka hiçbir işle meşgul olamıyacaklarmı hükme bağlamak suretiyle bunları bu imkândan da mah
rum etmekte ve bizzat murakabesiylo mükellef oldukları teşekkül ve müessese memurlarına ııisbet-
le ücret bakımından daha az tatminkâr bir vaziyette bulundurmaktadır. 

Yüksek 'Murakabe Hey (iti Başkan ve üyeleriyle Uzman ve Uzman yardımcılarına Devlet Plânla
ma Teşkilâtında ve Devlet Personel Dairesinde olduğu gibi aylıklarına ilâveten bir ödenek veril
mesi murakabesiyle mükellef oklukları teşekkül ve müessese momurJariyle aralarında kısmen mu
adeleti sağlıyacaktır. 

Nihayet, Yüksek Murakabe Heyeti Başkan ve üyeleriyle Uzman ve Uzman yardımcılarının sayı
sı 114 ü geçmediği ve Yükse'k Murakabe Heyetine ait bütün masraflar İktisadi Devlet Teşekkülleri 
tarafından tediye edilmiş sormayeleriyle mütenasip olarak ödendiği cihetle böyle bir ödenek veril
mesinin İktisadi Devlet Teşekkülleri masa rafları üzerinde her hangi bir hissedilir tesiri olmıyaca-
ği gibi Devlet bütçesi üzerinde de hiçbir tesiri olmıyacağı aşikârdır. 

iVL Meclisi ( S. Sayısı .; 39 ) 
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C. SENATOSU f UNCEÎUt^ESl MEHMET 
ALt DEMtR ÎLE AYDIN ÜYESÎ FİKRET 

TURHANGİL'İN TEKLİFİ 

Yükselç Murakabe Heyeti Başkan ve üyeleriyle 
Uzman ve Uzman yardımcıktfina ödenek veril

mesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Yüksek Murakabe Heyeti 
Başkan ve üyeleriyle Uzman ve Uzman, yardım
cılarına aylıklariyle birlikte fiilen aldıkları 
aylıklar üzerinden her ay aşağıda yazılı mik
tarlarda; ödenek verilir. 

Aylık derecesi 

1 
2 

3 
4 

5 
6 
7 

8 
9 

10 

MADDE 2. -
hinde yürürlüğe 

Aylık tutan 

2 000 l 
1 750'$ 

1 500 l 
1 250 J 

1 100 ' 
950 
800 

• 

700 "I 
600 [ 
500 J 

— Bu kanun 1 
girer. 

MADDE 3. — Bu kam 
Millet Meclisi yürütür. 

unu 

Ödenek miktara 

800 

650 

550 

500 

Ocak 1962 tari-

Turkiye Büyük 

Millet Meclisi 
Bütçe Komisyonu 

Esas No : 2/60, 2/61 
Karar No : 13 

Bütçe Komisyonu rapora 

20 .'2 1962 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Nihat Pasinli ve iki arkadaşiyle, Cumhuriyet Senatosu 
üyesi Mehmet Ali Demir ve Fikret Turhangil'in Yüksek Murakabe Heyeti Başkan ve üyelerine, 
Uzman ve Uzman yardımcılarına ödenek verilmesi hakkındaki kanun teklifleri komisyonumuza 
havale edilmiş olduğundan Devlet Personel Dairesi Başkanı, Yüksek Murakabe Heyeti Başkam 
ve Maliye Bakanlığı temsilcileri hazır oldukları halde tetkik ve müzakere edildi 

Her iki kanun teklifi de Yüksek Murakabe Heyeti üyelerine, Uzman ve Uzman yardımcılarına 
Devlet Plânlama Dairesi gibi ödenek verilmesi için sevk edilmiş bulunmaktadır. 

Aynı mahiyette olan her iki kanun teklifi birleştirilerek müzakere edilmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı: 39) 



İktisadi Devlet Teşekküllerinin murakabesi ile görevli bulunan bu kurul mensuplarının da 
mnsalleri gibi ödenek alması yerinde mütalâa edilirse de Anayasa ile bu müessesenin teşkilât ka
nununun yakın bir zamanda hazırlanması icabettiğinden bu gibi personel haklarının da bu ka 
mınun ihzarında göz önünde tutulmasının daha yerinde olacağı mütalâa edilmiştir. 

Diğer taraftan Devlet ücret sisteminin Devlet Personel Dairesi tarafından ele alındığı bu sı
rada yeniden birtakım hakların tesis edilmesi 4^ uygun olmadığından kanun teklifleri kabule §» 
yan görülmemiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Elâzığ 

Ö. F. Sanaç 

Adana 
ff. Aksay 

Hatay 
#. İnal 

Konya 
R. Öeal 

Sivas 
M. Vural 

İmzada bulunamadı 

Başkan V. 
Elâzığ 

B. Müftügü 

Ankara 
Söz hakkım mahfuz 

M. Ete 

İstanbul 
R.Ülker 

Konya 
C. Yuma», 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

Sözeü 
Ankara 

/. Seçkin 

Balıkesir 
F. lslimyeU 

Kırşehir 
A. Bilgin 

Muğla 
T. Şahin 

Kâtip 
Balıkesir 

C.l Bilgehan 

R 

Yozgat 
C. Sungur 

Diyarbakır 
. îskenderoğlu 

Konya 
/. Baran 

Siirt 
A. Yasa 

M. Meclisi (S. Sayısı : 39) 



fttaflm : 1 r f\ 
Toplantı: ı MİLLET MECLlSt S. Sayısı : 0 / 

Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğlu ve 8 arkadaşı 
ile Cumhuriyet Senatosu Üyesi Rifat Öztürkçine vş 
Aydın Üyesi İskender Cenap Ege'nin, 7238 sayılı Ordu 
mensupları ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gümrük 
muhafaza ve muamele sınıfı kadrolarında çalışanlara 
verilen tayın istihkaklarının artırılması hakkındaki 
Kanunun ikinci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 

teklifleri ve İçişleri ve Bütçe komisyonları raporları 
(2/27,2/100) 

Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğlu ve 8 arkadaşının, 7238 sayılı Ordu mensupları ile Emniyet 
Genel Müdürlüğü ve Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı kadrolarında çalışanlara verilen tayın 

istihkaklarının artırılması hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi (2/27) 

\ 8 . 12 . 1961 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Ordu mensupları ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı kad
rolarında çalışanlara verilen tayın istihkaklarının artırılması hakkındaki 7238 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin değiştirilmesine mütedair kanun teklifimizi gerekçesiyle birlikte sunuyoruz. 

Gereğinin yapılmasını arz ve rica ederiz. 
8 . 12 . 1961 

Sinop Milletvekili Samsun Milletvekili Konya Milletvekili Konya Milletvekili 
M. Alicanoğlu t. Kü%ç L Kabadayı 8. Kuzucu 

Konya Milletvekili Eskişehir Milletvekili Giresun Milletvekili Giresun Milletvekili 
Dr. V. Tanır Ş. Asbuzoğlu N. Tiroit M. K. Çilesiz 

Erzincan Milletvekili 
N. Yüdtrtm 

GEREKÇE 

Memleketin i$ «maiyet, asayiş, ve huzurunu ve birçok kanunların tatbikatını üzerine almış 
bulunan emniyet teaküatınnı ne kadar ağır ve mesuliyetli bir vazife deruhde etmiş olduğu 
izahtan varestedir. 

Demirperde hariç, Batı demokraedlennde ve Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada'da (M 
bu memleketlerin rejimi malûmdur) polis teşkilâtlan büyük bir kuvvet haline getirilmiş ve 
rejimin muhafazası bu kuvvetlere tevdi olunmuştur. 
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Ağır, yorucu, yıpratıcı ve mesuliyetti ve geceli gündüzlü bir vazife olan bu mesleke inti-

sabedecek olanların kuvvetli bir karaktere, kabiliyetli bir bedene, kâfi bir kültüre ve normal bir 
zekâya sahibolması şarttır. Ç-7~ ',"• •'.•' - s 

Bu kadar çeşitli evsafı bîr arada bulunduracak personeli bulmak ve bulunanları elde tuta
bilmek için; polise mâkul bir geçim, mesleke bir cazibe temini kaçınılmaz bir zarurettir. 

Şunu hemen kabul etmek lâzımgelmektedir ki, .gerek enerji, gerekse zaman bakımından; bir* 
polis memura en az diğer iki Devlet memurunun sarf ettiği mesaiyi yapmaya mecburdur. Ni-* 
tekim, Memurin Kanununda günde 6,5 saat olarak tesbit edilmiş bulunan mesai saati, hafta
nın bir günü dışında karakolda yatmak mecburiyetine rağmen poliste asgari 18 saattir. 

Hele fevkalâde ahvalde günlerce yatağına girmeden hattâ yemeden, içmeden vazife gör
düğü vâ'kıdır. Buna iyi gıda alamamasının-'inzimamı sebebiyedir ki, teşkilât mensupları ara
sında bilhassa verem nisbeti % 30 u bulmaktadır. 

Bu itibarla, fertlerin can, mal ve ırz emniyetini ve binnetice cemiyetin emniyet, asayiş ve 
huzurunu temin ile görevli olan polis memurlarının maddi durumlarını kuvvetlendirmek şarttır. 

Zira; yukarda arz edildiği üzere haftanın 6 gününü karakolda geçirmek mecburiyetinde 
olan polis bizzarure evinden ayrı olarak şahsi iaşesi için ayrıca bir masraf yapmaktadır. 

Her sene polis okullarında bine yakın polis .yetiştirilmesine rağmen bugün çeşitli sınıflar
da 3 000 i münhaldir ki, bu miktar mevcudun c/c 22 sini teşkil etmektedir. 

Emekli ve diğer sebeplerle meslekten ayrılanlardan başka bilhassa istifalar büyük yekûna 
baliğ olmaktadır. 

Bütün bunlara mukabil talip bulunmadığını da kalbul ve itiraf etmek: zarureti vardır. 
Bu durum karşısında mevcudun refah, imkân ve vazife şevkini artırmak, sağlığını korumak, 

mesleki cazip hale getirmek suretiyle kalifiye elemanların intisabını sağlamak çarelerinden bi
risi olarak bedenen ve nakden verilmekte olan tayın bedelinin 165 liraya iblâğının zaruri bu
lunduğu kanaatine vanlmış ve işbu kanun tasarısı tanzim ve takdim kılınmıştır. 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öztürkçine ve Aydın Üyesi İskender Cenap Ege'nin, 
7238 sayılı Orcju mensupları ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gümrük muhafaza ve muamele sı
nıfı kadrolannda çalışanlara verilen tayın istihkaklarının artırılması hakkındaki Kanunun.2 nci 

maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi (2/100) 

18 . 1 , 1962 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı kadrolarında çalınanlara 
verilen tayın istihkaklarının artırılması hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifimiz için gereken muameleyi saygı ile dileriz. 

Kanun, gerekçesi ile beraber eklidir, 

İstanbul Senatörü •".. • Aytim Senatörü 

M. Meclisi (S. Sayısı: 52 ) 
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G E R E K Ç E 

Memleketin iç emniyet, asayiş ve huzurunu ve birçok kanunların tatbikatını üzerine almış bulu
nan emniyet teşkilâtının ne kadar ağır ve mesuüyetU bir vazife deruhde etmiş olduğunu izahtan 
varestedir. 

Demirperde hariç, Battı demo!kmsü!lea''ittijdıe ve Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada'ila (ki mem
leketlerin rejimi malûmdur) polis teşkilâtları büyük bir kuvvet haline getirilmiş ve rejimin muha
fazası bu kuvvetlere tevdi olunmuştur. 

Ağır, yorucu, yıpratıcı ve mesul-iyetli ve geeeli , gündüzlü bir vazife olan bu mesleke intisab-
edecek olanların kuvvetli bir karektere, kabiliyetli bir bedene, kâfi .bir kültüre ve normal bir ze
kâya sahibo'lmaları şarttır. 

Bu kadar çeşitli evsafı bir arada bulunduracak personeli bulmak ve bulunanları elde tutabilmek 
için; polise mâkul bir geçim, mesleke bir cazibe temini kaçınılmaz bir zarurettir. 

Şunu hemen kabul etmek lâzım gelmektedir ki, gerek enerji, gerekse zaman bakımından; bir 
polis memuru en az diğer iki Devlet memurunun sarf ettiği mesaiyi yapmaya mecburdur. Nitekim, 
Memurin Kanununda günde 6,5 saat olarak tesbit edilmiş bulunan-mesai saati, haftanın bir günü 
dışında karakolda yatmak mecburiyetine rağmen poliste asgari 18 saattir. 

Hele fevkalâde ahvalde günlerce yatağına gh meden hattâ yemeden içmeden vazife gördüğü vâ-
kıdır. Buna iyi gıda alamamasının inzimamı sebebiyledir ki, teşkilât mensupları arasında bilhassa 
verem nisbeti % 30 u bulmaktadır. 

Bu itibarla, fertlerin can, mal ve ırz emniyetini ve binnetico cemiyetin emniyet, asayiş ve hu
zurunu temin ile görevli olan polis memurlarının maddi durumlarım kuvvetlendirmek şarttır. 

Zira, yukarıda arz edildiği üzere haftanın 6 gününü karakolda geçirmek mecburiyetinde olan 
polis btoaruıre evinden &yn olarak şaihsi iıaşesd 'için ayrıca bir masraf yapmaktadır. 

Her sene polis okullarında bine -yakan polis yetiştirilmesine rağmen bugün çeşitli sınıflardan 
3 000 i münhaldir ki, bu miktar mevcudun % 22 'sini teşkil etmektedir. 

Emekli ve diğer sebeplerle meslekten ayrılanlardan başka bilhassa istifalar büyük yekûna ba
liğ olmaktadır. 

Bütün bunlara mukabil talip bulunmadığını da kabul ve itiraf etmek zarureti vardır. 
Bu durum karşısında mevcudun refah, imkân ve vazife şevkini artırmak, sağlığını korumak, 

mesleki cazip hale getirmek suretiyle kalifiye elemanların intisabını sağlamak çarelerinden birisi 
olarak bedenen ve nakden verilmekte olan tayın bedelinin 165 liraya iblâğının zaruri bulunduğu 
kanaatine varılmış ve işbu kanun tasarısı tanzim ve takdim kılınmıştır. 

Genel kadro toplamı 
Münhal toplamı 
Veremli ve ülserli personel toplamı 
Genel kadroya nisbeti 

Tahsil durumu : 

Yüksek tahsilli 
Lise 
Orta 
tik 

Tayın bedeli 

Emniyet teşkilâtı mensuplarına 7238 sayılı Kanunla bir misil artırılmak suretiyle 50 lira olarak 
verilmekte olan bir er tayın bedelinin esas mesnedi 4367 sayılı Kanundur. 

Bu kanunun adı aynen (Ordu mensupları ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gümrük muhafaza 
VÖ muamele sınıfı kadrolarında çalışanlara birer er tayını verilmesi hakkında Kanun) dur. 

11 947 
3 012 
1 775 

;% 17,5' 

% 1,7 
% 5 
% 27 
% 66,3 

M. Meclisi ( S. Sayısı t 52 ) 
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Kanunun 2 nci maddesinde; b i re r tayının; aynen verilmesi halinde verilecek erzakın nem 

ve miktarları Yem ve tayınat Kanunu esaslarına göre ilgili bakanlıklarca tâyin ve tesbit olunur. 
Bedelen verilmesi takdirinde muayyenat kıymetleri Maliye ve Millî Savunma Bakanlıklarınca 

müştereken tesbit edilecek esaslara göre tâyin Olunur denilmektedir. 
Bu suretle tesbit edilmiş ve tatbik olunmakta bulunan bedel; kara ve hava personeli için 165, 

deniz personeli için 205 liradır. 
Buna göre; içişleri Bakanlığına bağlı aynı i hizmeti görmekte bulunan iki zabıta tevekkülün

den biri olan jandarma mensupları bir eıt tayininin tutar bedeli olarak 165 lira almaktadır. 
Tasan; gerekçesindexzikredilen sebeplete ilâveten bir hakkın adilâne tanınması ve kanmmn 

eşit tatbikatı imkânını sağlamış olacaktır 

îçişleri Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
içişleri Komisyonu 
Esas No. 2/27, 100 

Karar ]Sfo. 2 

7.2.1962 

Yüksek Başkanlığa 

Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğlu ve Ş arkadaşının, 7238 sayılı Ordu mensupları ile 
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı kadrolarında çalışanlara 
verilen taym istihkaklarının artırılması hakjkpndaki Kanunun ikinci maddesinin değiştirilme
sine dair olan. kanun teklifi ve Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öztûrkçine ile Aydın 
Üyesi İskender Cenap Ege'nin, aynı mahiyetteki kanun teklifi, teklif sahipleri ve ilgili Bakan
lık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda görüşüldü : 

Polis meslekini cazip hale getirmek gayesiyle ayrı birer teklif halirtde hazırlanmış olan ve 
aynı mahiyette görülen tekliflerin tevhiden görüşülmesine karar verilmiş ve tümü üzerinde 
müzakereye geçilmiştir. 

Cereyan eden uzun müzakereler neticesinde; gerekçede de belirtildiği veçhile, gece ve gün
düz devamlı olarak vazife başında ve vatandasın hizmetinde olan polisi, içinde bulunduğu 
malî müzayakadan kurtarmak, mesleki cazip -hale getirmek ve günün ihtiyaçlarına cevap ve
rebilecek kalifiye elemanları mesleke bağlamak maksadiyle hazırlanmış olan kanun teklifi, ya
pılan ifade değişikliği ile komisyonumuzca da uygun mütalâa edilmiş ve mevzuun lüzum ve 
ehemmiyeti nazarı itibara alınarak, teklifin öncelîk ve ivedilikle görüşülmesine karar veril
miştir. N 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Millet Meclisi 
îçişleri Komisyonu Başkanı 

İzmir 
O. S. Adal 

Ankara 
/. S. Jlatipoğlu 

Kütahya 
S. Sarpaşar 

Erzurum 
A. Şenyurt 

Başkanvekili 
Kırklareli 

A. Eriş 

Eskişehir 
Ş. AsMızoğlu 

Sözcü 
Edirne 
/. Ertem. 

Kâtip 
Ankara 

Z. Pehlivanh 

Maraş 
A. Hüdaioğlu 

Sivas 
R. Oünay 

Van 
Ş. Kösereisoğlu 

Giresun 
Görüşlerim yapılan 

usule aykırıdır 
E. Kiltçoğlu 

Zonguldak 
A. F. Ak 

Afyon K. 
H. Nur BâM 

Konya 
t .^Kabadayı 

M. Meclisi .( S. Sayısı: 52) 
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Bütçe Komisyonu raporu 

6.3. 1962 

Yüksek Başkanlığa 

Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğlu ve 8 arkadaşı ile istanbul Senatörü Kifat &ztürk-
cine ve Aydın Senatörü iskender Cenap Ege'nin, 7838 sayılı Ordu mensupları ile Emniyet 
Genel Müdürlüğü ve Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı kadrolarında çalışanlara verilen ta
yın istihkaklarının artırılması hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifleri ve içişleri Komisyonu raporu komisyonumuza havale edilmiş olmakla Maliye 
ve İlgili Hükümet temsilcileri hazır oldukları halde incelenip görüşüldü : , 

Emniyet Teşkilâtının, milletin ve memleketin selâmeti mevzuundaki mükellefiyet ve mesuli
yeti izaha lüzum göstermiyecek derecede açık ve meydandadır. 

Muasır Batı demokrasilerinde emniyetin ve onun mensubu polis teşkilâtının ehemmiyeti, 
vazifenin ne kadar ağır, yıpratıcı olacağını ve karakterli ve kültürlü ve normal zekâlı , insanlara 
îhtiyacı bulunduğunu ortaya »koymaktadır. 

Cemiyetin huzuru ve fertlerin can, mal ve ırz emniyetini üzerine almış bir teşkilâtın mâ
nevi bünyesine de tesir edecek maddi cihetinin takviyesinin de zaruri olduğu aşikârdır. 

Komisyonumuzca, içişleri Komisyonunun aynı mahiyetteki •gerekçe ve toanun teklifi ile 
mevzuuba'his tayın ^bedellerinin 105 liraya çıkarılması yerinde görülmekle beraber; yurdumu
zun hudutlarında, vatani (hizmetlerini yapan bir er gibi günün 24 saatinde vazifeli bulu
nan, yurdumuza giren ve çıkan bütün yerli ve yabancı şahıslarla daima karşı karşıya kalan 
ve bugüne kadar çeşitli devlet memurlarına tanınan yıpranma ve fazla mesai tazminatı gibi 
maddi hususlardan faydalanmıyan, şehir, kasaba ve hattâ köylerden uzak yerlerdeki hizmet-» 
İcri sebebiyle ekseriya evlerinden uzak bulunan ve bu sebepten daima ayrı masraf yapmak 
zorunda kalan Gümrük muhafaza ve muamele kadrolarında çalışan memurların da maddeye ithali 
hakkaniyet kaideleleriyle uygun mütalâa edilmiş ve ilgili madde yeniden tedvin olunmuştur, 

Kanun teklifine komisyonumuzca ilâve edilen 2 nci madde ile, yapılan değişliklerle yeni bir 
veçhe verilmiş olan 7238 sayılı Kanunun I nci maddesinin III numaralı bendi yürürlükten kaldı
rılmıştır. 

Kanun teklifinin yürürlük maddesi de komisyonumuzca değiştirilerek, lüzumlu hazırlıkların ik
mali için kanunun 1 . 6 . 1962 tarihinde yürürlüğe girmesi yerinde görülmüştür. 

Bu şekilde kanun metni yeniden hazırlanmıştır. 
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek, öncelik ve ivedilikle görüşülmek üzere Yüksek Başkanlığa 

sunulur. 
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SÎNOP MİLLETVEKİLİ MAHMUT ALİCAN-
OÖLU VE 8 ARKADAŞININ TEKLÎFl 

7888 sayılı Ordu mensupları ile Emniyet Genel 
Müdürlüğü ve Gümrük muhafaza ve muamele 
sınıfı kadrolarında çalışanlara verilen tayın 
iatJMa,frfar*nıt) artırılması hakfotıduki Kanunun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 

teklifi 

MADDE 1. — 7238 sayılı Kanunun ikinci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 2. — 4367 sayılı Kanunun 3 neti 
maddesinin (B) fıkrası gereğince Emniyet Ge
nel Müdürlüğü kadrosuna dâhil memurlara ve
rilen tayın bedeli (165) liraya çıkarılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu yürütmeye Bakan
lar Kurulu memurdur. 

C. SENATOSU İSTANBUL ÜYESİ RİFAT ÖZ-
TÜRKÇlNE VE AYDIN ÜYESİ İSKENDER 

CENAP EGE'NİN TEKLİFİ 

7238 sayılı Ordu mensupları ile Emniyet Genel 
Müdürlüğü ve Gümrük muhafaza ve muamele 
sınıfı kadrolarında çalışanlara verilen tayın is
tihkaklarının artırılması hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 

teklifi 

MADDE 1. — 7238 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 2. — 4367 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddösinin (B) fıkrası gereğince Emniyet Ge
nel Müdürlüğü kadrosuna dâhil memurlara ve
rilen tayın bedeli (165) liraya çıkarılmıştır. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanunu yürütmeye Bakan
lar Kurulu memurdur. 
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ÎÇÎŞLEBÎ KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

7238 sayılı Ordu mensupları ile Emniyet Genel 
Müdürlüğü ve Gümrük muhafaza ve muamele 
sınıfı kadrolarında çalışanlara verilen tayın, is
tihkaklarının artırılması hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 

teklifi 

MADDE 1. — 7238 sayılı Kanunun ikinci 
maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir : 

«Madde 2. — 4367 sayılı Kanunun , 3 neü 
maddesinin (B) fıkrası gereğince Emniyet Ge
nel Müdürlüğü kadrosuna dâhil memurlara ve
rilen tayın bedeli (165) liraya çıkarılmıştır.» 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. —. Bu kanunu Bakanlar Kur\ılu 
yürütür. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎgTÖOŞI 

7238 sayılı Ordu mensupları Üe Emniyet Genel 
Müdürlüğü ve Gümrük muhafaza ve muamele 
sınıfı kadrolannda çalışanlara verilen tayın is
tihkaklarının artırılması hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair Kanun 

MADDE L — 7238 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir. 

•«Madde 2. — 4367 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin (B) fıkrası gereğince Emniyet Ge
nel Müdürlüğü kadroları ile 7046 sayılı Kanu
nun 2 nci maddesinde yazılı Gümrük muhafaza 
merkez ve iller kuruluşundaki muhafaza ve 
muamele sınıfı kadrolarına dâhil memurlara ve 
muhafaza teşkilâtında hizmetli olarak görevli 
gemi adamlarına tayın bedeli olarak (165) li
ra verilir.» 

MADDE 2. — 7238 sayılı Kanunun I nci 
maddesinin III numaralı bendi yürürlükten kal
dırılmıştır. 

MADDE 3. — Bu kanun 1 . 6 .1962 tarihin
de yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

«o» 
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