
D Ö N E M : 1 C İ L T : 3 TOPLANTI : 1 

CUMHURİYET SENATOSU 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

• • mmm • • 

Ellinci Birleşim 

12.4.1962 Perşembe 

İçindekiler 

1. 

2. 

3. 

— Geçen tutanak özeti 

— Gelen kâğıtlar 

— Yoklama 

Sayfa 
292:293 

293 

294 

4. — Başkanlık Divanının Genel Kuru
la sunuşları 294 

1. — Üyelerden Cevat Açıkalm'm, Hü
kümetin, dış politika hakkında, her hangi 
bir talebe hacet kalmaksızın, kısa fasılalar
la Senatoyu tenviri hususunu usul ittihaz 
etmesine dair beyanatı 294 

2. — Anayasa'Mahkemesinin kuruluşu 
ve yargılama.usnlleri hakkındaki kanun ta
sarısını görüşmek üzere Anayasa ve Adalet 
Komisyonu ile Bütçe Komisyonundan mü
teşekkil 'bir Karma Komisyon kurulmasına 
dair önerge •'•-,". • 294r29ö 

3. — Cumhuriyet Senaltosu Amasya 
Üyesi Macit Zeren'e izin verilmesi hakkın
da Cumhuriyet Senatosu • Başkanlığı tezke- • 
resi (3/69) :. : ,v • 295 

4. — Cumhuriyet Senatosu Istanibul 
Üyesi Nurullah Esat Sümer'e izin verilmesi 

hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi (3/70) 

Sayfa 

295 

296 5. — Görüşülen işler 
1. — 7238 sayılı Ordu mensupları ile 

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gümrük 
muhafaza ve muamele sınıfı kadrolarında 
çalışanlara verilen tayın, istihkaklarının ar
tırılması hakkındaki Kanunun 2 nci madde
sinin değiştirilmesine dair Millet Meclisin
ce kabul olunan kanun teklifi ve Cumhuri
yet Senatosu İçişleri ve Bütçe komisyonları 
raporları (M. Meclisi 2/27, 2/100; C. Sena
tosu 2/13) (S. Sayısı : 49) fDağıtma tari
hi: 10 . 4 . 1962] 296 £99 

2. — üniversite öğretim üyelerinden bâ
zılarının vazifelerinden affma ve bâzıları- . 
uın diğer fakülte ve yüksek, okullara nakli
ne dair 27 . 10 . 1960 tarihli ve 114 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin kaldırılması ve 
yeni hükümler eklenmesi hakkında Millet 
Meclisince kabul olunan kanun tasarısı ve 
C. Senatosu Millî Eğitim, Malî ve İktisadi 
îşler ve Bütçe komisyonları raporları (M. 
Meclisi I / 2 5 / 2 / I , 2/53, 2/56; C. Senato-



Sayfa 
su 1/36) (S. Sayısı: 50) [Dağıtma tariihi : 
1 0 . 4 . 1962] 299:322,324:326 

6. — Sunuklar ve telgraflar 
1. — 114 sayılı Kanunun bâzı madde

lerinin kaldırılması ve yeni hükümler ek-

323 

Sayfa 
lenmesi hakkındaki Kanunun kabulü müna
sebetiyle, 147 1er Derneğinin teşekkür tel
grafı 323 

2. — 7238 sayılı Kanunun 2 nci mad
desinin değiştirilmesi münasebetiyle Artvin 
Emniyet Müdürünün teşekkür telgrafı 323 

1. — OEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Gündem dışı söz alan: 
Kars Üyesi Turgut Göle; Hükümetin, her 15 

günde bir defa, dış politika üzerinde açıklama
larda bulunması temennisinde bulundu. 

Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan; Anayasaya 
göre muayyen müddet zarfında çıkarılması ge
reken kanunların Senatoya intikalinin geç kal
ması sebebiyle, bu kanunları kısa zamanda in
taç durumunda kalan Senatonun vazifesini lâyi-
kıyle yapamıyacak bir hale düşmemesi ve kanun
ların öncelik ve ivedilikle görüşülmesi zarureti 
ile karşılaşılmaması için, bu gibi kanunların bir
an önce Senatoya tevdii hususunun Büyük Mil
let Meclisi Başkanlığına duyurulması dileğinde 
bulundu. 

Denizli Üyesi Mehmet Emin DuruPa izin ve
rilmesi hakkındaki Başkanlık tezkeresi okundu, 
ve kabul olundu. 

Kayseri Üyesi Hüseyin Kalpaklıoğlu'nun, 
22 . 2 . 1962 tarihinde almış olduğu iki aylık iz
ninin tenzili hakkındaki Başkanlık tezkeresi okun
du, bilgi eçtinildi. 

3499 sayılı Avukatlık Kanununun 49 nen 
maddesinin değiştirilmesine ve 117 nci madde
nin kaldırılmasına ve, 

Yatırımlar finansman fonu teşkil ve tasarruf 
bonoları ihracı hakkındaki 5 Ocak 1961 tarihli 

ve 223 sayılı Kanunun değiştirilmesine dair Mil
let Meclisince kabul olunan kanunlar ittifakla 
kabul edildi. 

Tekirdağ Üyesi Cemal Tarlanın 37 sayılı söz
lü sorusu, soru sahibi; 

istanbul Üyesi Rifat öztürfoçine'nin 39 sayı
lı sözlü sorusu, ilgili Bakan; 

Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçligil'in 45 sayılı 
sözlü sorusu, sora saJhilbi; 

Erzurum Üyesi Nihat Pasinli'nin 47 sayılı 
sözlü sorusu, ilgili bakanlardan ikisinin; 

Tabiî Üye Mucip Ataklı'nm 48 sayılı sözlü 
sorusu, ilgili Bakan bu Birleşimde hazır bulun
madıklarından gelecek soru gününe birakıldı. 

İzmir Üyesi Cahit Okurer'in 49 sayılı sözlü 
sorusu, Millî Eğitim Bakanı Hilmi încesulu'nun 
isteği üzerine, dört birleşim sonraya bırakıldı. 

12 . 4 . 1962 Perşembe günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Aydm 

İhsan Hamit Tigrel Fikret Turhangil 
Kâtip 
Niğde 

Kudret Bayban 

SORULAB 

Sözlü sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Fik

ret TurhangiPin, Hükümetin tasarruf bonosu 
hâsılatından ödüne alma durumu hakkındaki 

tutumunun ne olacağına dair sözlü soru önergesi. 
Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. (6/53) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Fik
ret TurhangiPin Et ve Balık Kurumundan ge-
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çen bir ay içinde işine son verilen işçilere dair 
sözlü soru önergesi, Ticaret Bakanlığına gön
derilmiştir. (6/54) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Aydm Üyesi Fik
ret Turhangil'in, orta tedrisatta tatbik edilmek
te olan «serbest saat» usulünden istifade edilip 
edilmediğine dair sözlü soru önergesi, Millî Eği
tim Bakanlığına gönderilmiştir. (6/55) 

4. — Cumhuriyet Senatosu izmir Üyesi Ca
hit Okurer'in, memleketimizdeki üniversitelerde 
ve yabancı üniversitelerde yetişen ve yetişecek 
ilim adamlarımıza dair sözlü soru önergesi, 
Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (6/56) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nın, Kadirli Maarif memuru 
Mahmut Bozdoğan ve aynı kaza öğretmenlerin
den Durdu Şahin'e son günlerde izin verilip 

Tasarılar 
1. — Ücretleri ve ticari kazançları götürü 

usulde tesbit olunan mükelleflere ait vergilerin 
tehir edilmesine dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul edilen metni. (M. Meclisi 
1/171, C. Senatosu 1/37) (Malî ve İktisadi İş
ler ve Bütçe komisyonlarına) 

2. — Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve 
yargılama usulleri hakkındaki kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni 
(M. Meclisi İ/99, 2/125; C. Senatosu 1/38) 
(Anayasa ve Adalet ve Bütçe komisyonlarına) 

Teklif 
3. — Devlet Demiryolları İşletmesi Genel 

Müdürlüğü işçilerine mesken yaptırılması için 
borç para verilmesine dair olan 5954 sayılı 

verilmediğine dair sözlü soru önergesi, Millî 
Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (6/57) 

Yazılı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Nev

zat özerdendi'nin, memleketimizin sahil şehir
lerinde, deniz kenarlarında yapılan sıra evlerin 
mahzurlarına dair yazılı soru önergesi, İmar ve 
İskân Bakanlığına gönderilmiştir. (7/33) 

2. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Nev
zat Özerdemli'nin, Ticaret odalarına kayıtlı 
olan eczacıların kendi odalarına kaydolduktan 
sonra Ticaret odalarına kaydının ihtiyari olup 
olamıyacağmm bildirilmesine dair yazılı soru 
önergesi, Ticaret Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/34) 

3. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Nev
zat özerdendi'nin, talebelere verilen resmî hü
viyet cüzdanlarına dair yazılı soru önergesi, 
Millî Eğitim Bakanlığına «gönderilmiştir. (7/35) 

Kanunun 6173 ve 121 sayılı kanunlarla deriş
tirilen 1 nci maddesinde derişiklik yapılmasına 
dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni (M. Meclisi 2/57; C. Senatosu 
2/14) (Bayındırlık ve Ulaştırma ve Bütçe ko
misyonlarına) 

Rapor 
4. — Üniversite öğretim üyelerinden bâzıla

rının vazifelerinden affına ve bâzılarının diğer 
fakülte ve yüksek okullara nakline dair 
27 . 10 . 1960 tarihli ve 114 sayılı Kanunun bâ
zı maddelerinin kaldırılması ve yeni hükümler 
eklenmesi hakkında Millet Meclisince kabul 
olunan kanun tasarısı ve Cumhurivet Senatosu 
Millî Eğitim, Malî ve İktisadi İsler ve Bütçe 
komisvonları raporları (M. Meclisi 1/25, 2/1 
2/53, 2/56, C. Senatosu 1/36) (Gündeme) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 
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B İ R Î N C Î O T U E U M 
Açılma saati: 1.5,00 

BAŞKAN — Başkanveküi İhsan Hamit Tigrel 

KÂTİPLER: Kudret Bayhan (Niğde), Ahmet Naci Arı (Kırklareli) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum, 

3. YOKLAMA 

BAŞKAN —- Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN —• Çoğunluğumuz var. Müzakere
ye başlıyoruz, 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Üyelerden Cevat Açikaltn'ın, Hüküme
tin, dış politika hakkında, her hangi bir talebe 
hacet kalmaksızın kısa fasılalarla Senatoyu ten
vir etmesi hususunu usul ittihaz etmesine dair 
beyanatı 

CEVAT AÇIKALIN — 
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

Gündem dışı söz is-

CEVAT AÇIKALIN — Sayın Senatör arka
daşlarım, bundan bir ay evvelki toplantıda 
esasen mevzuübahsettiğimiz bir husus hakkın
da tekrar mâruzâtta bulunmak cesaretinde bu
lunduğum için affmızı dilerim. Fakat mevzuu-
bahis mesele hepimizi alâkadar eden bir husus 
olduğu için düşüncelerimi tekrar arz etmek 
istiyorum, 

Bundan bir ay evvelki toplantıda Sayın Se
natör Turgut Göle bir meseleye temas ettiler. 
O da şu idi: Dünya siyasi hâdiselerinin mun
tazam bir şekilde Hariciye Vekili tarafından 
Senatoya getirilerek ıbizlerin tenvir edilmesi 
Sayın Riyaset makamı ona cevaben; usulen Se
nato üyelerinin istedikleri zaman sual tevcihi 
suretiyle istedikleri moivzularda tenevvür edi
lebileceklerini söylediler. Tabiî bu, pek doğru
dur. Fakat bendenizin kanaatine göre sualde 
bir talep vardır. Biz, talebe ihtiyaç görmeksi-
zin, dünyanın irae ettiği nazik manzara dola-
yısiyle, Hükümetin ve bilhassa Hariciye Veki
linin Senatoyu muntazam ve zaman zaman ken

di liginden tenvir etmesinin bir usul ittihaz 
edilmesini m ende ketim izin nıenafiî bakımından 
şaıi ve zaruri görürüm. Eğer Muhterem Heye
tiniz hu telâkki tarzına iştirak ediyorsa, 'benim 
Riyasetten Acizane teklifini; bu temennimi Hü
kümete ib'âğ edip, bunun, 'gereği veçhile, bizi 
zaman zaman tenvir etmesinin usul telâkki 
edilmesini ehemmiyetle rica ettiğimizi arz et
mekten ibareli ir. Temenniyatımı arz ederim. 
(Alkışlar) 

I > AKKAN —- Kfendim, Anayasanın 88 nci 
maddesinin tâyin etliği murakabe usulü hari
cinde de Hükümetin zaman zaman haricî siya
set hakkında Meclise malûmat verilmesi temell
in edilmektedir. Öteden beri bu usul Meclisi
mizde ittihaz edilmekte idi. Parlâmentomuzda 
da bu usulün ittihaz edilmesini muvafık gö
rürseniz Senatomuzun ıbu temayülünü Riyaset 
Divanınız Hükümete iblâğ edecektir. (Muvafık 
sesleri) O halde muvafık görülmüştür. 

-.'.'. Anayasa Mahkemesinin kuruluş ve 
yargılama usulleri hakkındaki kanun tasarısını 
görüşmek üzere Anayasa ve Adalet Komisyonu 
ile H ili e i. Kn misyonundan müteşekkil bir Karma 
Komisyon kurulmasına dair önerge. 

BAŞKAN1 - (lündeıue geçmeden evvel bir 
takrir var onu okuyacağız. Anayasa Mahke
mesinin kurulması hakkındaki 'kanun tasarısı 
gelen evrak arasındadır. Bütçe Komisyonunun 
verdiği bu takrirde, kanunun çabuk çıkması 
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için, tasarının Bütçe, Anayasa ve Adalet ko
misyonlarınca 'beraber görüşülmesi istenmekte
dir. 

Takriri okuyoruz : 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve yargı

lama usulleri hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığına gelmiştir. 

Mezkûr tasarının kanuni süre içinde sonuç
landırılması ve Genel Kurulda esaslı nir tetki-
ka imkân verilmesi için Anayasa, Adalet ve 
Bütçe komisyonlarından müteşekkil karma 'bir 
komisyonda görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Ankara 
Hıfzı Oğuz Bekata 

C. Senatosu Bütçe Komisyonu 
(Başkam 

BAŞKAN — Takrir hakkında söz ist iyenl. 
Yok. Bu kanun tasarısının, iki encümenin, iki 
fonksiyonun müşterek toplantısında müzakere
sini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Gündeme geçiyorum. İki izin talebi vardır, 
okutacağım. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi 
Macit Zeren'e izin verilmesi hakkında Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi (3/69) 

BAŞKAN — Başkanlık tezkeresini okutu
yorum. 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi Macit 

Zeren, tedavi için yurt dışına gideceğini be
yan ile, 10 . 4 .1962 tarihinden itibaren 1 ay 
izinli sayılmasını istemiş ve bu talep Başkanlık 
Divanının 9 .4 .1962 tarihli toplantısında ka
rarlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 

ıSuad Hayri Ürgüplü 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

- 295 
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BAŞKAN — Macit Zeren arkadaşımızın bir 

ay mezuniyeti hakkındaki talebi reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İkinci teklif; 

4. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Nurullah Esat Sümer'e izin vei'ilmesi hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
(3/70) 

BAŞKAN — Başkanlık tezkeresini okutuyo
rum. 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Nurul

lah Esat Sümer'in, hastalığının devam etmekte 
olduğu ve 4 . 4 . 1962 tarihinden itibaren, 2 ay 
izinli sayılması gerektiği hakkındaki raporu 
Başkanlık Divanının 9 . 4 . 1962 tarihli toplan
tısında kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Nurul
lah Esat Sümer, 5 Nisan 1962 tarihli dilekçe
sinde hastalığının devamı sebebiyle Senato me
saisine katılamadığından duyduğu üzüntüyü bil
direrek ödeneksiz olarak izin verilmesine karar 
alınmasını talebetmekte ise de rapora müstenit 
hastalık gibi ciddî mazeret halinde ödeneğin ke
silmesinin uygun olmıyacağı kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 

Suacl Hayri Ürgüplü 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Nurullah Esat Sümer arkada
şımızın maalesef hastalığı devam etmektedir. Fa
kat kendileri müracaat ediyorlar ve diyorlar ki; 
ben hastayım, gelmiyorum. Bir azap duyuyo
rum, gelemediğim halde ödenek almak istemem. 
Siz mezuniyetimi uzatın kâfidir, diyor. Riyaset 
Divanınız bunu müzakere etti; hastalık gibi 
meşru bir sebebe binaen gelemediğini müşahede 
ederek ödeneği ile birlikte izin verilmesini tasvib-
etti. Evvelâ izin verilmesini yüksek oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

ödeneğinin verilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Eamiyenler... Kabul edilmiştir. 
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5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

İm — 7238 sayılı Ordu mensupları ile timni-
yet Genel Müdürlüğü ve Gümrük muhafaza ve 
•muamele sınıfı kadrolarında çalışanlara verilen 
tayın istihkaklarının artırılması hakkındaki Ka
nunun 2 nal maddesinin değiştirilmesine dair 
Millet Meclisince kabul olunan kanun teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri ve Bütçe ko
misyonları raporları. (M. Meclisi 2/27, 2/100; 
C. Senatosu 2/13) (S. Sayısı : 49) [Dağıtma 
tarihi :10.4.1962] (1) 

BAŞKAN — Kanun teklifi 48 saat evvel tev
zi edilmiştir. Bununla beraber İçtüzük mucibin
ce gerekçenin okunup okunmamasını yüksek oy
larınıza sunacağım. Gerekçenin okunmasını ka
bul edenler... Etmiyenler... Gerekçenin okunma
sına lüzum görülmemiştir. 

Kanunun tümü hakkında Cavit Okyayuz ar
kadaşımız söz işlemişlerdir. Bu arkadaşımıza söz 
v< rınezden evvel kanunun ivedilikle müzakere 
edilmesi komisyon tarafından teklif edilmekte
dir. Bu ivedilik sebebini komisyon izah ed jrse 
memnun kalırız. 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI HIFZI 
OĞUZ BEKATA (Ankara) — Muhterem ar
kadaşlar, Ihuzurunuza aynı konu için her çı
kışımda ifade ettiğim sözleri tekrar etmeye 
mecburum. Millet Meclisinde bu kanun, ivedi
likle kabul edilmiş ve Senatoya gelmiştir. Se
natodan geçmesi için lâzımgelen 15 günlük 
müddet, bu Birleşimden sonra bitecektir. Şa
yet bu Birleşimde 'bu kanunu görüşmezsek, 
müddet dolacağı için kanun kendiliğinden ka
bul edilmiş sayılack'tır. 'Bu zaruretle ivedilik 
teklif ettik. 

BAŞKAN — Buyurun Cavit Okyayuz. 
ADALET PARTİSİ GRÜPU ADINA CA

VİT TEVFlK OKYAYUZ (İçel) —Cumhuriyet 
Senatomuzun Sayın Başkanı ve Saym üyeleri. 

Bendeniz 25 yıldır memleketin hizmetinde 
bir idareci olarak çalışmış bir arkadaşınızım. 
Yılların devamında memleketin Şarkında Gar
binde ve her şart içinde çalıştım. Memleket Tiiz-
melinde olmanın şuurunu şeref sayarak verdi-

(1) 
dctdır. 

49 S. Say ıh basmayazı tutanağın sonun 

ğim emeklerimde, en aziz ve en cesur »bir yar
dımcı, yürekteıi ve vefakâr bir dost kıymetiyle, 
çalışmalarımızda 'bize kuvvet olan polisi huzu
runuzda, büyük bir minnet ve hürmetle anıyor 
ve vazife iffet ve ismetinin büyük faziletine sa-
hibolmasını daima 'bilen bu insanları ve onla
rın ihtiyaç ve ıstıraplarını Senatomuzun koru
yucu şefkatine tam bir güvenle arz ediyorum. 

Gündüzleri, gecelere uzatarak iffetlerimizi, 
ismetlerimizi memleketin maddi ve mânevi bü
tün müesseselerini en korkunç şartlar içinde; 
vazifeye bağı ve bağlılığı mânevi ve hukuki 
vecibe ve faziletlerine tam bir hürtoıet ve ria
yet içinde koruyan polisimizin mühim bir kısmı 
büyük ve ezici ıstıraplar içinde kıvranmakta
dır. 11 939 polisimizden 7 994 ü ilkokul mezu
nudur. Ve bu miktardan 1 7T5 'i «verem 'hastalı
ğının dehşeti içinde azap ve ıstırap çekmekte
dir. Bu mesJeke Tuiçük ölçüde de olsa imkân 
verecek bu kanunun kabulü için şu adedlere 
inanıyoruz ki en kuvvetli sebeplerimizdir. 

insanların en aziz bağı ve bağlılığı evinden, 
yavrularından vazife mecburiyetleri içinde; bü
tün 'bir hafta bir gece hariç, uzak kalan poli
simizin, tabiattan gelen, his ve Burslarla malûl 
rühan ve fikren şaşırmış insanların kan ve kin 
dolu vahşetinden cemiyetimizi ve bütün mües
sese ve inanışlarını korumak yolunda katlandı
ğı korkunç şartları daima ve dikkatle düşünme» 
ye nıee'bur olduğumuzu arz ve ifade etmek is
tiyorum. 

1940 yılında 25 lira olarak kabul edilmiş 
bulunan tâyin bedeli 1959 yılında 50 liraya çı
karılmıştır. Bu kanunla, da 115 lira fazlasiyle 
165 liraya çıkarılmaktadır. Bu miktarın Emni
yet Genel Müdürlüğü 'bütçesine yükliyeceği 
ı îlik t ar tamamen tasarruflardan temin edilecek
tir. Ve umumi bütçemize 'bu yıl 'hiçbir aksi oi-
mıyacaktır. Bu sebep ve âmillerle 'beliren ha
kikat içinde hizmetini 'başarmak için her zoru 
ve zorluğu şerefle göğüsleyen polisimize bu hak
kın verileceğine inanıyor 've 'bu inanışın huzu
ru içinde Cumhuriyet Senatomuzun ve memle
kete 'hizmette örnek: a'hlâka sahip polisimizi hür
met ve muhabbetle selâmlıyorum, (Alkışlar) 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? Yrok. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi-
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yenler... Kabul edilmiştir. Komisyonun ivedilik
le görüşülmesi isteği se'bebini komisyon Başka
nı izalh 'buyurdular. Kanunun ivedilikle müza
keresini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Birinci maddeyi okuyoruz. 

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 

MADDE 1. — 7238 sayılı Kanunun 2 nei 
maddesi aşağıda pazılı şekilde değiştin]mistir. 

«Madde 2. — 4367 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin (B) fıkrası gereğince Emniyet Ge
nel Müdürlüğü kadroları ile 7Û4'6* sayılı Kanu
nun 2 nci maddesinde yazılı Gümrük ımuhafaza 
merkez ve iller kuruluşundaki muhafaza ve mu
amele sının kadrolarına dâhil memurlara ve 
muhafaza 'teşkilatında hizmetli olarak görevli 
gemi adamlarına taym bedeli olarak (165) lira 
verilir.»1 

BAŞKAN — Maddeye ait takrir vardır oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Ordunun sabit hizmetlerinde çalışanların da 

almakta oldukları 75 lira tayın fcedellerinir 
7288 sayılı Kanunun değiştirilen 2 nci maddes; 

gereğince 165 liraya çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Erzurum Senatörü Niğde Senatörü 
Nihat Pasinli Kudret Bayhan 

BAŞKAN — Bir takdir daha var, onu da 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
7238 sayılı Ordu mensupları ile Emniyet Ge

nel Müdürlüğü ve ..Gümrük muhafaza ve mua
mele sınıfı kadrolarında çalışanlara verilen ta
yın istihkaklarının, artırılması hakkındaki Ka
nunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifinin 1 nci maddesinin Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinde görevli sivil memur ve hizmetli
leri de içine alacak şekilde ve aşağıda gösteril
diği gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Tabiî Üye Tabiî Üye 
Vehbi Ersü Kamil Karavelioğlu 

Tabiî Üye 
Selâhattin özgür 
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Madde 1. — 7238 sayılı Kanunun 2 nci mad

desi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 2. — 4367 sayılı Kanunun 3 ncu 
maddesi (B) fıkrası gereğince Emniyet Genel 
Md. lüğü kadroları ile 7046 sayılı Kanunun 
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 ve Millî Savunma Bakanlığı 
bütçesine bağlı fiilî kadrolarda bulunan sivil 
memur ve hizmetlilere, Millî Savunma Bakan
lığı ile birlik ve müesseselerinde vazifeli Mali
ye Bakanlığına bağlı saymanlıklar teşkilatın
daki sivil memur ve hizmetlilere ve Jandarma 
Genel Kumandanlığı fiilî kadrolarında görev
lendirilmiş sivil memur ve hizmetlilere Deniz 
Kuvvetleri Kumandanlığmdaki sivil memur ve 
hizmetlilerle seferi kuruluşa dâhil olup hizmete 
alman Devlet Teşkilâtına bağlı vasıtalardaki 
sivil memur ve hizmetlilere tayın bedeli olarak 
ayda 165 lira verilir. e-

BAŞKAN — Buyuran. 

ADİL TÜRKOĞLU. (Hakkâri) — Çok muh
terem arkadaşlar; ordu mensupları içinde çalı
şan sivil memurlara 165 lira taym bedeli çıkar
tılması doğru değildir. Zira bunlar sabah saat 
9 da gelir, akşam 5 te evlerine giderler. Bunu 
bir subay, bir assubay ve bir polisle mukayese 
etmek doğru değildir, kanaatindeyim. Binaen
aleyh, geceden sabaha kadar memleketimizin, 
milletimizin emniyetini üzerine alan ve haftada 
bir gün evine giden polis arkadaşla, günün her 
saatinde, 24 saat çalışan bir subayla, saat 9 da 
işe başlayıp, saat 5 te evine giden, bir sivil şah
sı bir tutarsak, burada vicdani bir adalet tees
süs etmemiş olur. Bu bakımdan bunun kabul 
edilmemesini Heyeti Umumiyeden rica ederim. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun, Mehmet Ünaldı. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Muhterem 
arkadaşlarım, benim konuşmam benden evvelki 
konuşan arkadaşımmki ile aynı mahiyette de
ğildir,. Yani, zam yapılmasını arzu ettikleri me
mur sınıflarına zam yapılıp yapılmaması, mev
zuunda değildir. Maruzatım kanun tekniği ba-

I kınımdan olacaktır. 
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Bu kanun İçişleri Bakanlığı bütçesini ilgi

lendiriyor. Ve, içişleri Bakanlığı kendi bütçesi 
içinde yapacağı tasarruflardan, bunu karşı! ıya-
cağını beyan ediyor. Halbuki burada bütçeyi 
ilgilendiren hususlar vardır. Bütçenin ne şekil
de bir zorlama karşısında kalacağını bilmeden, 
İlgili bakanlığın bütçesi içinde böyle bir zam
mın mütalâa edilip edilemiyeceğini tetkik.etme
den böyle bir takririn kabul edilmesi kanaatim
ce doğru olamaz. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Sayın Bekata. 
BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI HIFZI 

OĞUZ BEKATA (Ankara) — Muhterem arka
daşlar; emniyet mensuplarının ve Gümrük Mu
hafaza Teşkilâtında çalışanların tayın bedelle
rinin artırılması hakkındaki bu kanun teklifi
nin, Millî Savunma Teşkilâtında çalışan sivil 
personele de teşmili istenilmektedir. Teklif, 
münasebeti bakımından, yadırganmayacak ma
hiyettedir. Ancak, Emniyet Umum Müdürlüğü 
Teşkilâtında çalışan personelin tayın bedelleri
nin 165 liraya çıkartılması suretiyle mevcut 
bütçeye yeni bir gider yüklenmemektedir. Çün
kü, bu tayın bedeli artışının ifade ettiği rakam, 
bize komisyonda, Vekil ve Emniyet Umum Mü
dürü tarafından temin edilmiştir ki, kendi büt
çelerinin imkânları ve tasarrufu içinden sağla
nacaktır. 

Bunu arz ettikten sonra, ikinci noktaya ge
çeyim; arkadaşlarımız tekliflerinde prensip iti
bariyle haklı olabilirler. Fakat, komisyon ' mü
zakeresinde konuşulmamış ve Millî Savunma 
Bakam tarafından aynı ölçüler içinde, kendi 
tasarruflariyle karşılanacağı temin edilmemiş 
bulunan böyle bir teklif kanunlaştığı takdirde, 
bütçeye 12 milyon lira kadar yeni bir gider 
yükliyecektir. Bu mevzu, benzeri konuda ol
duğu gibi, kendi bütçesi içinde karşılanacağı 
ve tasarrufla halledileceği teminatiyle, yeni bir 
kanun teklifi olabilir. Bu itibarla, burada şu 
anda oya konmasında şu mahzuru da görmekte
yim : 

1. Eğer, bu teklif kabul edilirse, Millî Sa
vunma Bakanlığının kendi bütçesi içinden sağ-
lıyamıyacağı; önceden temin edilmemiş bir 
para bütçe açığına ilâve edilmiş olacaktır. 

2. Reddedilirse, Senato huzurunda redde
dilmiş olan bir teklifin tekrar Meclise getiril
mesi gibi bir mahzur doğacaktır. 
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O halele mevzun selâmetle halli şuna bağlı 

kalmaktadır : 
Arkadaşlarımız bu konu ile ilgili taleplerini 

mahfuz tutarak, tekliflerini kanun teklifi ha
linde getirebilmenin imkânları kendilerine açık 
kalmak üzere, bu önergeyi geri almalıdırlar. 
Bu, bizatihi müdafaa olunan meselenin men
faati; gerçekleşmesi bakımından da isabetli 
olur. 

Arz ederim. 

BAŞKAN - Arkadaşımız serd ettikleri es
babı mucibe ile önergenizin geri alınmasını rica 
ediyorlar. Geri almıyor mu?... 

KUDRET BAYHAN (Aydın) — Geri alı
yorum. 

KÂMİL KARAVELÎOĞLU (Tabiî Üye) — 
Geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Takrirler geri alınmıştır. (Al
kışlar) 

Maddeyi olduğu gibi tekrar okutuyorum : 
(Birinci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi reyinize arz ediyo

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

MADDE 2. •— 7238 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin TTI numaralı bendi yürürlükten kal
dır dmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE .'>. •-- Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz ist iyenl. 
Yok. Maddeyi reyinize sunuyorum. Kabuk eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen?.. 
FEHMÎ ALPASLAN (Artvin) — Söz isti

yorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
FEHMÎ ALPASLAN (Artvin) — Çok muh

terem arkadaşlar; Türkiye'mizin içinde bulun
duğu. malî imkânsızlıklara rağmen' kendi emni
yetiyle alâkalı değerli -unsurlarına vermiş ol-
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duğu bu imkânın milletimizin bu kuvvetlere I 
karşı olan aziz ve sevgili bir varlık görüşü ve 
derin muhabbetinin muhassalası olduğunu bu
rada, yüksek huzurunuzda ifade etmek sure
tiyle, Türk Milletine lâyık olarak yeni yeni hiz
metler vereceği ümidini muhafaza etmekte bu
lunduğumuzu ifade etmek isterim. Bu kanunun 
hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesini reyinize 
arz etmeden evvel Maliye temsilcisine sormak 
istediğim bir husus var. Masrafı artırma mahi
yeti arz ediyor mu? Maliye temsilcisi burada 
mı efendim?. (Maliye Temsilcisine artık sorul
maz, sesleri) Kanım müzakere edilmiş addedi
lemez, arkadaşlar Maliye temsilcisinin burada 
bulunması lâzım. (Maliye temsilcisi bütün mü
zakerelerde bulundu, sesleri) Maalesef; gelecek 
celseye kalacak arkadaşlar. Mamafih ; bu husu
su reyinize arz edeceğim. (Gürültüler, davet 
edelim, sesleri) O halde çağırttıralım, efendim. 
15 dakika içinde buraya gelirler, formaliteyi 
tamamlamış oluruz. Şimdi müsaade ederseniz, 
müzakereye devam edelim. 

İkinci kanunun müzakeresine geçiyoruz : 

2. — Üniversite öğretim üyelerinden bâzda- I 
rının vazifelerinden affına ve bâzılarının diğer I 
fakülte ve yüksek okullara nakline dair 27 . 10 . 
1960 tarihli ve 114 saydı Kanunun bâzı madde
lerinin kaldırılması ve yeni hükümler eklenmesi 
hakkında Millet Meclisince kabul olunan kanun 
tasarısı ve C. Senatosu Millî Eğitim, Malî ve //,;- I 
tisadi îşler ve Bütçe komisyonları raporları 
(M. Meclisi 1/25, 2/1, 2/53, 2/56; C. Senatosu, 
1/36) (S. Sayısı : 50) [Dağıtma tarihi: 10 . f . 
1962] (1) 

BAŞKAN — Efendim, kanun tevzi edilmiş
tir. Bununla beraber, gerekçenin okunması arzu 
edilirse, tekrar okunabilir. Bu hususu reyleri- I 
nize arz ediyorum : Okunmasını arzu edenler... 
Arzu etmiyenler... Okunmasına lüzum görülme
miştir. 

MEHMET HAZER (Kars) — Usul hakkın
da söz istiyorum, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hazer. 

(1) 50 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
mundadır. 
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MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem 

arkadaşlar, gerek Türk Parlâmentosunda bu
güne kadar devam edegelen teamül, gerekse 
İçtüzüğün sarih hükümleri, bir kanunun mü
zakeresine başlandığı sırada alâkalı vekilin 
huzurda buulnmasını şart koşmuştur. Vekilin 
huzurda buulnmadığı, üyelerden biri tarafın
dan ileri sürüldüğü takdirde, bir kereye mah
sus olmak üzere kanunun müzakeresi geriye 
bırakılabilir. Bir Meclisin kabul ettiği bir 
kanun, bir vekilin bilâhara inzimam edecek ica
zetine ve tasvibine asla bağlı olamaz. Bu iti
barla Yüksek Meclisin kabul ettiği bir kanu
nu bir vekilin lâyik olacağı icazetine talik 
etmek asla caiz değildir. Ve Hâkimiyeti - Milli
ye esasına da mugayirdir. Bu bir. İkincisi; 
arz ettiğim gibi, sadece müzakerelerin ba
şında vekilin bulunmadığı ileri sürülmesi ha
linde talik mümkündür. Aksi takdirde müza
keresi tamamlanmış ve kabul edilmiş bir ka
nunun yürürlüğe girmesini men edici, hiçbir 
sebep dermeyan olunamaz. Bu itibarla Sayın 
Başkanlığın, bu tekemmül etmiş kanunu, der
hal mecrayı aslisine vaz'etmesini rica ederim. 
Hürmetlerimle. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, ben bir 
şey öğrenmek istedim, Riyaset makamında bu
lunan bir arkadaşınız sıfatiyle, bundan ev
velki bu kanunu reye koyacaktım. Kanun he
nüz reye konulmuş değildir. Açık oyla mı, 
reyi işari ile mi konacak? Eğer, masraf ar
tırmayı istilzam eden mahiyet arz ediyorsa 
açık oyla konulur. Masraf artırmayı istilzam 
edip etmediği hususunu da maliye temsilcisin
den öğreneceğiz. Vaziyet böyle olunca; maliye 
temsilcisinin burada bulunması lâzımdır. Ya
pılan muamele tamamen yerindedir. 

Efendim, şimdi müzakeresine başlıyacağı-
mız kanunun heyeti umumiyesi üzerinde söz is-
tiyen arkadaşların isimlerini okuyorum : 

Yeni Türkiye Partisi C. Senatosu Grupu 
adına : Sabahattin Orhon. 

Tabiî Üyeler Adına : Ahmet Yıldız. 
Şahısları adına söz istiyenler; Cemal Tar

lan. 
Mehmet Ali Demir; 
Niyazi Ağırnaslı; 
Sırrı Uzunhasanoğlu. 
Buyurun Sayın Orhon. 
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Y. T. P. SENTO GEUPU ADINA SABA-

HATTIN ORHON (Giresun) — Sayın Başkan 
ve sayın senatörler; 

114 sayılı Kanunla üniversitelerimizden alâ
kaları kesilen ve 147 1er adiyle anılan üniver
site öğretim üye ve yardımcılarının yerlerine iade 
edilebilmeleri imkânını sağlamak maksadyle ha
zırlanmış olan ve bugün Muhterem Heyetiniz 
tarafından müzakeresine başlanmış bulunan 
kanun tasarısı hakkında Y. T. P. Senato Gru-
pu adına görüş ve kanatlerimizi açıklamak 
üzere söz almış bulunuyorum. 

Mâruzâtıma başlamadan evvel, muhterem 
umumi efkârımızı uzun zamandır yakından 
alâkadar eden bu 147 1er dâvasının artık hal 
yoluna girmiş bulunmasından Y. T. P. Grupu 
olarak büyük bir memnuniyet duyduğumu
zu ifade etmek isterim. 

147 üniversite mensubunun görevlerinden 
affedilmeleri hakkındaki 114 sayılı Kanunun 
bilhassa üniversite muhtariyetiyle telifinin güç 
olduğu mütalâasında bulunanlar olmuştur. 

Biz hemen ifade etmek isteniz ki; grubu
muz bu tasarrufun yapıldığı zamanın şartla
rını, hususiyetlerini ve âmillerini nazara ala
rak bu mevzuda en doğru hükmü zamanın 
vereceği kanaatindedir. Biz burada daha zi
yade temas edilmesinde fayda mülâhaza etti
ğimiz mevzulara ilişmekle yetineceğiz. 

Arkadaşlar, 
İçlerinde vasıflı veya vasıfları kâfi olma

dığı da söylenen bu 147 üniversite mensubu 
için, aksi sabit oluncaya kadar, bunların de
ğerli ve tecrübeli ilim adamı olduklarını ka
bul etmek iktiza eder. Bundan dolayıdır ki, se
bep gösterilmeden ve hattâ kendilerini müdafaa 
etmek imkânından mahrum bırakılarak üni
versite ile alâkalarının kesilivermesi, bu ta
sarrufun şüphesiz tenkide uğramış en nazik ta
rafıdır. 

Ayrıca, senelerce öğretici vazifesi görmüş ve 
(bu se'beple 'birtakım itiyatlar kazanmış ve 
içlerinde kıymetleri milletlerarası ilim âle
minde ka'bul ve takdir edilmiş bu 147 yüksek 
öğretim mensubuna tatbik edilen bu tasarru
fun en ağır gelen tesirleri de, bir daha benim
semedikleri kürsülerine avdet edememeleri hu
susunda kendilerinin cidden tahammül edilmez 
bir sıkıntıya mâruz bırakılmaları ve keza de-
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' vam edegelen tekaütlüklerinin birden dondu

rularak başka iş sahalarında devamına imkân 
verecek şekilde haklarına gayritabiî bir istika
met verilmiş olması keyfiyetidir. 

Böylece kısaca durumlarına temas edilen 
bu 147 1er hakkında tatbik olunan ve tesirleri 
memleket hudutlarını da aşarak dış âlemde 
dahi devamlı bir alâka hâsıl eyliyen 'bu tasar
rufun gerek umumi efkârımızda ve gerekse 
nıatbuatımızdaki reaksiyonu çok şiddetli olmuş 
ve bu sebeple hatadan dönülmesi ısrarla iste
nilmiş idi. Ancak 147 1er mevzuunda alman 
kararın tashihini fazilet icabı sayan zihniye
tin, yetkililer tarafından efkârı umumiyeye 
arz edilmiş olmasına rağmen bunların "bir tür
lü düzeltilememesi sebeplerinin münakaşasın
da da bugün için fayda mülâhaza etmemek
teyiz. 

Zira; bu dâvanın hallini sağlamak maksa-
diyle hazırlanmış 'bulunan ve Millet Meclisin
den ittifakla geçerek huzurunuza gelmiş olan 
bu kanun tasarısının Yüksek Heyetinizce de 
ittifakla kabul edilmesi halinde, bu mevzuda 
arzu edilen gayenin biraz gecikmiş de olsa 
istihsaline imkân verilmiş bulunacağını düşü
nen grupumuz bu neticeyi samimiyetle bekle
mektedir. 

Bu münasebetle biraz da üniversite muhta
riyetine ve 'bu müesseselerden beklenen hiz
metlere temas etmek istiyoruz. 

Malûm olduğu üzere 13 Haziran 1946 tarih 
ve 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 50 nci 
maddesiyle öğretim üyeleri teminat altına 
alınmış ve dolayısiyle üniversiteler muhtariyet
lerine kavuşmuş idi. Muhtariyetin, üniversiteleri 
ilgilendiren iç meselelerinde kendilerine her 
türlü dış müdahalelerden masun bulundurma
ya matuf çok ehemmiyetli bir gayesi vardır. 
Kabul etmek lâzımdır ki üniversiteler ifa et
tikleri çeşitli vazifelerinde muhtar bırakıldık
ları müddet ve nispette daha randımanlı ve fay
dalı olmuşlardır. Bundan başka kanun di
siplini içinde memleket olaylarına tarafsız ilim 
gözüyle bakılabilmesini sağlamak olan muhta
riyetin, ilim adamlarımızın bekledikleri ve öz
ledikleri vatan vazifelerini de daha serbest ve 
emin bir vasat içinde ifa etmelerine ve fakat 
mutlaka günlük politika dışında kalmak kayıt 
ve şartiyle Hükümet tasarruflarına ilim ışığı 
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tutulmasına alınan kararların esbabı mucibeli 
olarak ve sadece ilmî yönden tenkide mâruz bı
rakılmasına imkân verecek derecede geniş bir 
saha ve mânası olduğu da şüphesizdir. 

Üniversiteler hakkındaki görüşlerimize ge
lince; üniversitelerimiz bir reforma muhtaç de
ğil mi? Elbette ki, muhtaçtır. Islahat hudut ve 
sahasının; tahsil sisteminden canlı ve cansız ted
ris vasıtalarına kadar teşmili gerekmekte midir? 
Elbetteki ,gerekmektedir. Bütün üniversitele
rimizin Batı üniversitelerinden farksız bir 
manzarası olması ve aynı seviyeye yükselip 
aynı randımana ulaşması istenmez mi? Elbe-
teki istenir. Boş kalan kürsülerin ehillerine 
terk edilmesi ve halen mevcut olmıyanlarm ih
das edilerek faaliyete sokulması, üniversiteleri
mizin dünyaca saygı gösterilen bir ilim merkezi 
haline getirilmesi arzu edilmez mi? Elbetteki 
şiddetle arzu edilir. 

Binaenaleyh muhterem senttirler; bu is hal
ledildikten sonra yetkililer süratle, evvelâ kendi 
iç meselelerine teveccüh ederek alacakları tedbir
ler ile daha verimli ve daha tatmin edici bir ça
lışma yolu bulmalarını ve bünyelerindeki istifade 
edilenler ile edilmiyenleri behemehal tefrik ede
rek değer sahibi bulunanlara hak ve mükteseba-
tı nisbetinde terfi ve tefeyyüz imkânı sağlamaları 
ve birtakım endişelerle bünyelerine karışmamış 
ve hariçte kalmış genç istidatları üniversiteleri
mize eezbetmek çarelerini bulmaları elbette ki 
hem arzuya ve hem de temenniye şayandır. 

Tasarının kanunlaşmasından sonraki tatbikatı 
hakkındaki düşüncelerimize gelince: Kanun tasa-
rısiyle 147 lerin üniversiteye avdet edip edeme
meleri hususunda karar vermek yetkisini senato
larına verilmiş bulunmaktadır. 

Bu maddenin tatbikatını fevkalâde ehemmi
yetli görmekteyiz. Yapılacak en ufak bir hatanın 
yalnız üniversite camiasına değil bütün umumi 
efkârı müteessir edeceği şüphesizdir. Hatırlana
cağı üzere, sırf bu maksatla daha evvel grupumu-
za mensup arkadaşlarımız tarafından komisyon
larda bunların topyekûn avdet etmelerini sağlı-
yacak bir formül üzerinde durulmuş idi. işte, bü
tün bunları nazara alan Grupumuz; bu 147 1er 
olayının hâtırası Ibir tarafa itilmeden ve her tür
lü histen azade olarak tatbikata geçilmediği tak
dirde bu sefer de vücuda getirilecek bir ikilikten 
âdeta endişe duymaktadır. Fakat üniversite se
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natolarınm üzerinde bunca münakaşalara vesile 
veren bu maddenin tatbikatında örnek bir teza
hür göstereceğine ve bilhassa umumi efkârın bir 
kısmının da olsa, bu tatbikatçılar hakkında söy
lenenlerden mütevellit besledikleri fikirleri vu
zuha kavuşturmuş olacaklarına ve bilhassa ahen-
ge, iş birliğine şiddetle muhtaç bulunan üniver
sitemizi ikiliğin sinsi, tahripkâr tesiratından ko
ruyacaklarına muhakkak nazariyle bakmaktadır. 

Grupumuzu bu düşünceye seVk eden,.memle
ketin en seçkin bir kütlesi olan bu tatbikatçıla
rın böylesine ehemmiyetli bir meselede memle
ketin varlığına ve selâmetine, inkişaf imkânları
na müteveccih müşterek mesuliyetlerinin mevcu
diyetini ve ağırlığını kemaliyle müdrik bulun
duklarına mütaallik özlediğimiz davranışları ola
caktır. 

Kaldı ki, hataların tamirine matuf bir mak
satla hazırlanmış olan bu kanunun kabulünden 
sonraki tatbikatı, yalnız gruplar değil, aynı za
manda bütün Türk umumi efkârı ve basınımız 
dikkatle izliyeeektir. 

Bunun içindir ki, Yeni Türkiye Partisi Sena
to Grupu tatbikatın, hak ve adalet ve aklın za
feriyle nihayetleneceğini arzu ve temenni etmek
tedir. Çünkü tatbikatçıların 'üniversite muhta
riyetinin mâna ve maksadına en küçük bir leke 
sürdürmemek titizliği cinde hislerinin, heyecan-
lamım, geçmişteki hâtıralarının ve hususiyle var 
ise siyasi tandanslarınm tesirinde kalmıyacak şe
kilde hareket edip bilhassa Üniversite Kanunu
nun çerçevesi içinde en âdilâne kararları alacak
larına ve bilâhara kendilerini vicdanlarının ayna
sında huzur içinde temaşa edebileceklerine inanı
yoruz. 

Mâruzâtımıza burada son verir, yukarda da 
işaret ettiğimiz veçhile Yeni Türkiye Partisi Se
nato Grupu bu tasarının Millet Meclisinde oldu
ğu gibi ittifakla kabulünü istirham eylerken He
yeti Aliyenize saygılarını ve bu münasebetle de 
Maarif ve Üniversite camiasına en hararetli di
leklerini teyideyler. Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Yıldız. 

: AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) _ Sayın 
Başkan, sayın senatörler, uzunca bir zamandan 
beri, türlü tenkid ve yorumlarla, halk efkârını 
meşgul eden ve hattâ onun asla kaynak olarak 

\ alınamıyacağı tariz ve saldırılar içinde, buluna-
j mıyacak bir sermaye gibi kullanılan bir konu, 
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bugün Yüksek Senatonun huzuruna gelmiş bulun
maktadır. 

Bu yasama tasarrufunun sorumlusu olan 
tarihî teşekkülün üyeleri olarak devamlı üzüntü 
kaynaklarımızdan olan ve samimî arzularımıza 
rağmen, en uygun çözüm şekli bir türlü bulun
mak imkânı hâsıl olamadığından ötürü de, üzün
tümüzü gittikçe artıran bu konu hakkındaki gö
rüşlerimizi ve tanık olduğumuz bâzı kırıcı yorum
lara karşı da, konunun gerçek yönünü açıklama
yı bir ödev saymaktayız. 

İhtilâl vicdanının, değil, gerçekçi normal hu
kuk anlayışı, medrese mantığının dahi kabulde 
güçlük çekeceği, bir ela ve üslupla tartışılma
sında yarış yapılışının yarattığı derin hayal kı
rıklığına rağmen, bu problemin, ilgilendirdiği 
kişiler ve kurumlar için en hayırlı şekilde bir çö
zümle sonuçlanması arzusu, bütün mâruzâtımı
zın hâkim espirisini teşkil edecektir. Hiçbir pre-
jügeye kapılmadan tamamen objektif konular 
halinde, düşüncelerimizi sunacağız. 

Her tasarruf gibi, daha doğrusu insan oğlu
nun her eseri gibi, bunun da. hatalı veya noksav, 
tarafları olduğunu ifade ile mümkün olacak en 
iyi çö~üm şekli hususundaki iyi niyetlerimizi de
falarca açıkladık. 

Üniversite dışı bıraktığımız öğretim üyelerin
den, sonraları daha iyi tanıdığımız bir kısmının 
bizlerde yarattığı iyi intiba ve gösterdikleri ol
gunluk, uygun bir çözüm şekli bulma hususun
daki arzumuzu, devamlı şekilde kuvvetlendir
miştir. 

Fakat, bu hususta bir türlü başarı elde ede
mediğimiz için konu sürüncemede kalarak, bu
güne kadar gecikmiş bulunmaktadır. 

Evvelâ 114 sayılı Kanunun gerekçesi üzerin
de kısaca mâruzâtta bulunmak isteriz. Üniversi
te öğretim üyeleri hakkında kon di bildiklerimiz
den başka, genel olarak konuştuğumuz bütün 
aydınlarımızdan dinlediklerimiz, üniversitede de 
şu şekilde bir tasarrufun gerekçesini, en veciz 
ifadelerle telkin etmekte, ve bunlar o kadar tek
rar edildi ki, biz bu derecede bilinen ve halk çı
karma malolan bir husus için yazık bir gerek
çeye dahi ihtiyaç hissetmedik. Kamın gerekçesi 
halka mal olmuş bir mahiyetledir. Halen de, ki
şileri bahse konu yapmamak şartiyle, aynı gerek
çeyi savunanların aydınlar arasında azınlık!;: 

cesur davranacak olduğunu iddia edecek kadaı 

kimsemin içimizde bulıınamıyacağına eminiz. Ka
nunun en çok tcnkidediien tarafı uygulanan me
tottur. Fakat İhtilâlden sonra ve tasarruftan ay
larca evvel üniversitelerce böyle bir tasarrufa 
girişilmesi gerektiği hakkındaki telkinlerimize, 
hep tasvipkâr ve ümit verici cevaplar aldığımız 
halde devam eden temaslarımızda, öğretim yılı 
başlangıcı yaklaşmeaya kadar, hiçbir sonuç ala
madım. (('erekli olduğuna inanılmasına rağmen, 
mevcut yetkili organlar voliyle, bir türlü yapıl
ması mümkün olanı [yan bu işi artık kendimiz 
yapmak zorunda kaldık. Bu kanunun hazırlan
masında bizlere hâkim olan espiri içlerindeki bâ
zı (iğretim üyeleri yüzünden, üniversitelerimize 
yöneltilen hücum ve yıkıcı tenkidlerden bu en 
yüksek bilim kurumlarımızı koruyabilmek ve on
ların verimini yükseltmektir. Çanlarına ot tıka
mayı sayıklıyan Devlet sorumlularından, bu ku
rumlar hastadır diyen profesörlere ve onların iti
barını kasitli şekilde yıkmak istiyen kişilere ka
dar türlü saldırıcılara, mümkün olduğu kadar 
haklı bir gerekçe bırakmamak arzusu, sanırız ki, 
kötülemeye değil, saygıya değer bir arzudur. 

Bir bilim adamından beklenen onöre davranış. 
bilgi yeterliği öğretme arzu ve verimi, araştır
ma ve eser verme niteliği bakımından, üniver
sitelerimiz acı tenkidi ere hedef olmuşlardır. Bu 
alandaki yetersizliği giderme ve en yüksek bi
lim kurumlarımıza hizmet, amaciyle, çıkarılan 
1115 sayılı Kanunun sağladığı geniş muhtari
yetin gerektirdiği, liyakatli bir kadronun mu
hafazası ve bunun clşında kalacakların üniver
sitelerden ayrılmalarını bağlıyacak bir tedbirin, 
isabet derecesi hakkındaki kanaat saklı kalmak 
şartiyle, gerekli olduğuna itiraz etmek çok güç
tür, kanısındayız. 

Türlü şekilde zorlanmamıza rağmen kişile
ri n toplumun gözünde küçültecek veya daima 
üstün bir saygı beklediğimiz üniversitelerimizin 
prestijini zedeliyebilecek hiçbir resmî görüşü 
veya dokümanı, halk efkârına sun mamayı ter
cih ettik. Bugün de, kürsüsüne dönecek her 
hangi bir zatın kişiliğini, af edilenlerin listesi
ne dâhil etmekten başka, hiçbir surette zede
lenmemiş olmaktan da ayrıca memnunuz, 

Bu konuda halk efkârımızın tanık olduğu 
türlü hücumlara karşı gösterdiğimiz sabır ve 
toleransa rağmen, şimdi de devam eden aynı 
tip saldırılar karşısında, yine toleransla halk 
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efkârının şaşmaz hakemliğine olan inancımızı 
belirtmekle yetinmekteyiz, 

Bu vesileyle önemli bir gerçeğe de değin
mek için müsadenizi istirham ederiz, 

114 sayılı Kanunun, 27 Mayıs Devriminin 
genel espirisi içinde ayrı bir anlam taşır, bü
tün kurumlar, gördükleri tahribattan ötürü, 
halkın güvenini sarsan durumları ile, acı ten-
kidlere konu olan bir toplum düzeni devir alı
nırken, bunlara yeni bir yön ve ruh vermek 
için, onları o hale getiren yasaklarla yönetme
liklerden ilham alınacağı tezini, değil ihtilâl 
mantığı, iskolâstik mantık dahi reddeder. 

Çeşitli menfaat (kombinezonları kolay ka
zanma ve eldekinin hesabını asla vermiyecek 
bir güvenle onu muhafaza etme imkânları, bir 
türlü toplumculuğu ve halkçılığı benimsemiyen 
bencil düşünce ve dünyanın gidişine karşı du-
rulabileceği bâtıl itikadını savunmada çıkar bu
lan evlimi erden fikriyatını alarak, düzenlen
meye çalışılan Türk toplumu üzerindeki bütün 
örtüler, 27 Mayıstan sonra kaldırılmış bulun
maktadır. îşte, bu çırılçıplak olan ve Havva Ana
mız gibi, karşımızda duran Türkiye Devletinin 
gerçeklerine göre, hareketi zorundu kılan ve dö
nüşü olmıyan bir yönde birlik halinde; ilerleme
yi gerektiren 'bir sosyal ve psikolojik ortam 
içinde bulunmaktayız. Karşımızdaki dâvalara 
gerçekçi çareler olabilecek her çözüm şekli, 
ona karşı eski veya yeni tutumumuzun ne olur
sa olsun, bizi hizmetinde bulacağını beyan et
meyi bir ödev sayarız. 

Bu anlayış içinde şimdi biraz da görüşülme 
konusu olan kanuna ait görüşlerimizi belirtmek 
isteriz. 

Biz prensip olarak, bu kanunu benimsemek
le beraber üniversite senatosunun yeterli bir ro
lü ifa etmesi ile ancak, fikirler ve kurumların 
yarısına olabilecek, bir çözüm şeklinin buluna
bileceği inancını muhafaza etmekteyiz. 

Bu bakımdan, kanun tasarısında olduğu gi
bi, sadece var sayılan ve fakat gerçekte mev-
cudolmıyan yetkiyi ifade eden kelimelerin ka
nun metnine dâhil edilmesi gerekçesini anla
makta güçlük çektiğimizi belirtmek isteriz. 

öğretim üyeleri, öğrenciler ve bütün diğer 
aydınların yazılı metnine hiç ihtiyaç hissettir-
miyen veciz gerekçeleri, hâlâ vicdanlarımızı tır
maladığını ifade etmek isteriz. Kanuni gerek-
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celi kararı üniversiteden istemek yerine, Bü
yük Millet Meclisi, bu kanunun metnine ekliye-
ceği birkaç kelime ile, bu işi mahkemelere ha
vale etmek suretiyle, üniversite senatoları üye
lerini boşuna meşgul etmemesi daha iyi olur
du. Zira. yetkisi fiilen alman bir kuruma iş ha
vale edilmez. Evet demin arz ettiğim gibi, bu 
kadar kuvvetli gerekçelere rağmen, görevinden 
affedilenlerden her hangi birisinin dönüşünü 
kabul etmemek yetkisine fiilen sahibolmıyan se
natonun kararı, sadece Meclisin açtığı, kapıda
ki asılı ."kurdelayı kesmekten farklı bir anlam 
taşımaz. 

Bu durumda, bir kısım öğretim üyesinin üni
versite dışında bırakılması gerektiğini samimî
ye tle savunanlar indinde, üniversiteye karşı bes
lenen güvensizlik devam edecek ve bu sefer de, 
114 sayılı Kanuna konu olmıyanlarm, kanun ge
rekçesinin esas hedeflerini teşkil ettiği gibi, ga
rip bir kanının da. uyanmasını muhtemel gör
mek gerekir. Ayrıca ödevine dönecekleri de, 
sizi almamak mümkün olmadığı için döndünüz 
tarizlerinden de kurtarırız. 

Görülüyor ki, konu çok ince düşünülmeye 
değer ve sadece vicdanlarımızın sesine cevap 
verecek çözüm bizleri ancak kalb huzuruna 
ulaştırabilir. 115 sayılı Kanunun 46 ncı madde
sinin (d) fıkrası esas alınarak, bu kanuna ge
rekçe imal etmek de güçtür. Zira öğretim mes
lekinden çıkarma, «işin mahkemece hüküm giy
me» şartının yeniden alınanlar için de aynen 
aranması, bir gerekçe arama çabasından ileri 
giden, bir anlam taşıyamaz inancındayız. 

Ayrıca 114 sayılı Kanun gerekçesinin be
nimsenmesine rağmen, normal metotla yapıla
nı ıyan ve her türlü ısrarlara karşı da, yapılama
yacağına iman edilen bir tasarrufa imkân ver
mişti. 

Bu tasarrufu, önceden yaımıakta yetersizliği 
sabit olan, bir mekanizma, içine terk etmek, ter
sine işliyeıı. medrese mantığının tarihe geçecek 
tipik bir örneği olmaktan farklı bir anlam taşı
yanı lyacağı inancımızı arz edersek, Yüksek Se
natonun hoş görürlük hudutlarını aşmıyacağı-
mızı ümit ederiz. * 

Teklif olarak: Kanun tasarısındaki «kanuni 
gerekçeli olmaz» kaydının kaldırılmasını yük
sek tasviplerinize sunarız. Bu şartla tasarıyı 
destekliyeeeğimizi beyan etmek isteriz. 
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Muhterem arkadaşlar, bu vesile ile, bir nok

taya daha değinmek ihtiyacını duymaktayız : 
Çok defa, eski Millî Birlik Komitesinin iyi ni
yetinden bahsederek, tasarruflarının kusurları
nı, onlara müşavirlik yapan ihtisas sahiplerine 
veya başkalarına yüklemek istiyen ifadeler, ger
çekten bizlerin arzulamadığı ve başka her hangi 
bir yüksek amaca da hizmet edemiyen ve tekra
rından artık hiçbir fayda beklenemiyeıı tip de 
birer beyanat şekli olduğu hususundaki görüşü
müzü de belirtmek isteriz. 

iktidar devrimizdeki bütün tasarrufların bi
ricik sorumlusu biziz. Bize yardım eden veya iş 
birliğini bizden esirgemeyenlere sadece minnet 
ve şükran borçluyuz. 

Yalnız onun, bunun teklif veya tahriki ile iş 
yapacak kadar insiyatiften yoksunluğu ve saflı
ğı ifade eden, bu cins methü. senalarda bulunan 
dostların gösterdikleri çok aşırı kadirşinaslık
tan ötürü, kendilerine teşekkürlerimizi sunar
ken bizimle iş birliği yapanların büyük çoğun
lukla iyi niyetlerini daima ispat ettiklerini de 
bir kere daha açıklamak isteriz. Birbueuk yıllık 
bir süre ile büyük milletimizin kaderinde bu de
rece önemli rolü olan bir teşekkülü tahrik ve 
teşviklere kendini kaptırmış gibi göstermek, ne 
o teşekkülün mensuplarını hoşnut eder, ne de 
millete karşı yeter bir saygı ifade eder. Her tür
lü iyi niyet ve samimî arzularımıza rağmen, 
kendi iktidarımız zamanımızdaki bir tasarrufun 
T. B. M. Meclisi tarafından düzeltilmesini, kanu
nun gerekçesine uygun, kişiler ve kurumların da 
hayrına olarak ve herşeyden önce kamu vicdanı
nı hoşnut edecek, bir uygulama sağlanabilmesi 
hususundaki temennilerimizi sunarız. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Söz Sayın Ağırnaslı'nırıdır. 
Yalnız müsaade ederseniz, bundan evvelki 

kanun için, yapılacak ödemeler hakkında beyan
da bulunacak Maliye Müşaviri geldi. Kendileri
nin yapılı verdiği nota göre, tayın bedellerinden 
dolayı 1 200 000 lira Gümrük Muhafaza 
12 200 000 lira da emniyet mensupları için bir 
fazla ödeme yapılacaktır. 

Ancak Sayın Encümen Başkanı Bekata'nın 
da işaret buyurdukları gibi, kendi bünyeleri için
de bu fazla ödemelerin karşılığını temin edecek
ler ve yeni tahsisat almıyaeaklardır. Bu malûma
tı almış bulunuyoruz. Buna nazaran kanunu açık 
oylarınıza sunmak lüzumu hâsıl olmıyacaktır. 
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Kanunu işari reylerinize arz ediyorum. Ka-

bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Buyurun Sayın Ağırnaslı. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Muhte
rem Başkan, çok muhterem arkadaşlarım; 27 
Mayıs İhtilâlinin tasarruflarını, ihtilâl hareke
tini bertaraf edici birtakım tasarruflarmış gibi 
göstermek gayreti mevcudolsa bile, bu kanunun 
aleyhinde olan, şimdi Ahmet Yıldız arkadaşımı
zın ifade ettiği gibi, kimse yoktur. Sayın Millî 
Birlik Komitesi üyelerinin bu tasarruftaki hare 
ket noktalarına birçok kimselerin ve hattâ âm
me vicdanının iştirak etmemiş olması da müm
kün değildir. 

Muhterem profesörler kabul buyursunlar ki. 
aralarında mutlaka, insan yetiştirmeksİzin, ken
di bulunduğu kürsüyü muhafaza etmek gayre
tinde olan ve bununla birlikte; de eser yazmıyan, 
röşerş yapmıyaıı, kitap çıkarmıyaıı, yeni dünya 
ilim hareketlerini takibetmiyen kimseler maale
sef mevcuttur. Ben üniversite talebeliğimden 
hatırlarnrt; not tutmak gayretiyle hakikaten çok 
güçlüklere uğrardık ve çok defa bâzı hocaları
mız tarafından kitap yazılmazdı. 

Ama denilecek ki, burada tutulacak yol bu 
olmamalıydı, da, üniversiteler senatolarından 
geçmeliydi. Bu düşünülebilir. 

Su İnilde, demek oluyor ki, ihtilâl idaresine 
ışık tutan sebeplerle yapılan tasarruf, esas iti
bariyle, prensip itibariyle yanlış değildir. Fakat, 
sistem, arz ettiğim gibi şöyle veya böyle olma 
lıdır, denebilir. 

Millî Birlik Hükümeti zamanında ve bilhas 
sa Millî Birlik idaresi tarafından, hattâ bugün 
Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden Sayın 
Cemal Gürsel tarafından bu mevzuda söylenmiş 
sözler vardır. Bunlara kısaca temas edeyim ki, 
meselenin, elbirliğiyle halledilme yolunda bulu
nulduğu burada vuzuh kesbetmiş olsun. 

Bizzat Cemal Gürsel Paşanın: «Hatadan rü-
cu fazilettir. Hataları tamir edeceğiz.»1 sözleri 
ve M. B. K. zamanında bu kanunu tadil edici 
bir tasarrufun, Meclise devrin Maarif Bakanı 
Ahmet Tahtakılıç tarafından Hükümetten ge
çirilerek getirilmiş bulunduğu ınulhterem ar
kadaşlarımın malûmlarıdır. Şu halde, bugün hu
zurunuzda müzakeresi yapılmakta olan kanun 
hususunda, ne M. B, Komitesi, ne Millî Birlik 
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Hükümeti aykırı düşüncededir. Demek oluyor 
kî, hepimiz böyle bir tasarrufun ıslahı yoluna 
gidilmesi imkânını sağlıyan bu kanunun, esas 
itibariyle, kül halinde lehindeyiz. Koalisyon Hü
kümeti Başbakanı Sayın inönü'nün de bu mev
zuda sözleri vardır. 

Ancak, 'bizim eski Millî Birlik Komitesi adı
na, Tabiî senatörler adına konuşmuş olan muh
terem Ahmet Yıldız arkadaşımızın ifade buyur
duğu hassasiyetler üzerinde biraz durulmasını 
ben faydalı telâkki etmekteyim. Şu 'bakımdan; 
maalesef daima 'bu nevi hareketlerde birtakım 
gayretkeşler ortaya çıkar arkadaşlar. M. B.K. 
iktidarında bir külah kapmak gayretine düş
müş, ilmî kifayetleri gayri müsellem birtakım 
kimseler var. Bunlar, kürsü işgal ediyorlar veya 
doçentlik ve saire pozisyonları vardır diye, ci
hetteki Millî Birlik İdaresi tarafından başka is
tikametlere sevk edilebilirler. Yahut Millî Bir
lik idaresi, hu gibi tesirlerle yanlış istikamete 
sevk edilmiş olabilir. Bunu kabul etmek da
ha doğru olur. Ama bunun içinde doğru olanı 
bulunduğu gibi yanlış olanı da bulunabilir. Bu
nu kabul e'tmek lâzım. Bu nevi tasarrufların ıs
lahı yine senatolarea mümkün olacaktır. 

Bizim bu vesile ile temennimiz, üniversitele
rimizde liyakat, kifayet ve ehliyetleri, kitap 
yazmak, yeni röşerşler yapmak, ilim dünyasına 
yenilikler getirmek ve dünya kültür âlemini ta-
kibetmek imkân ve istidadında olmayan birta
kım zevatın, çok yakın bir zamanda tasfiyesi 
ve üniversitece ıslahı yolunda bir adımın, bir 
çarenin, başta Sayın Millî Eğitim Bakanı olmak 
üzere, Hükümetçe ve muhterem üniversite men
suplarınca ele alınması keyfiyetidir. Bunun bir 
zaruret olduğuna kaaniiz. 

Kanunun, kül halinde, toptan kabulü sure
tiyle, üniversite camiasından, Senatodan geçe
rek hu konuda arkadaşlardan liyakatli görülen
lerin kürsülerine dönmek imkânının verilmesi 
hakikaten bugünün icaplarına uygun bir hare
ket oluyor. Bunu tasvibediyoruz ve destekliye-
eeğiz. Ancak, arz ettim gibi, hiç kimsenin, hele 
ilim adamlarının, ilmî faaliyetleri devamı müd-
detince, kitaptan, akademik çalışmalardan, Ba
tıdaki cereyanlardan fariğ olmaması ve kitabı 
kapatmaması zaruretine bu kürsüden işaret et
memizin gerektiğine kaaniim. 
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Maalesef, memleketimizde umumiyetle mü

nevverlerde, bu memleketin içtimai 'bünyesine 
göre müktesabatım kâfidir, deyip kitabı kapat
ma temayülü vardır. Bu hal doktorumuzda, avu
katımızda, hâkimimizde maalesef ekseriya mev
cuttur. Bu, derece derece ilim adamlarımıza da 
sirayet etmemesi mümkün olmıyan bir 'şeydir. 
Bu memleketin bünyesine göre müktesebatım 
kâfidir tezini savunmak mümkün değildir, işte 
bu sebepledir ki, ekseriya bâzı imkânsızlıklar 
dolayısiyle de birtakım yeni inkişaflar, yeni 
eserler meydana getirilememektedir. Biz bit 
kürsüden muhterem eski hocalarımıza nasihat 
vermek gibi bir fikrin zebunu değiliz. Affetsin
ler, kendi sahalarındaki ihtisaslarına hürmetka
rız. Ancak, bu memleketin dertlerine burada 
temas etmekte fayda olduğu için, kendi görüşü
müze göre bâzı noktalara temas etmiş bulunu
yoruz. 

Muhterem arkadaşlarımız gayet iyi bilirler 
ki, birtakım genç istidatlar kuyrukta sıra bek
lemekte ve fakat inkişaf imkânı bulamamakta
dırlar. Bunlar acı gerçeklerdir. Hocanın yanın
da daha şahsiyetli görünen bir asistanın, daha 
başarılı olduğu halde inkişaf imkânı bulamadı
ğına ve şahsiyeti ve ilmî kabiliyeti noksan ola
nın İnkişaf imkânına mazmar kılındığına ben 
şahidim. Bu yapılmamalıdır arkadaşlar, ilim 
hürriyetinin hür havasının esmesi [lâzımgelen, 
geniş bir araştırma kurumu olan üniversitele
rimizde, hocanın karşısına geçip sual soran, 
yeni bir fikirden bahseden, hattâ hocasının şu 
fikrinde yanılması imkânı olduğunu söyliyen bir 
asistanı veya doçenti, o hocanın bağrına bas
ması ve 'bu mevzulara eğilmesi şayanı 'temenni
dir. 

Üniversite camiasında bu ıcepheden bir ısla
hatın zaruri olduğuna işaret ederek, hakikaten 
gadre uğramış bu meslek mensuplarının mağ
duriyetine nihayet verecek olan bu kanunun, 
yüksek Senatoca tadil görmeksizin kabul edil
mesi zaruretine ben de iştirak ediyorum. 

Yalnız, mazbatada birtakım temennilere işa
ret edilmiştir. Bunlar maarifin ve üniversite ca
miasının bu ıslahatı süratle gerçekleştirmesi ga
yesine matuftur. Bunların dikkat nazarında tu
tulmasını istirhamla sözlerime son vereceğim. 

Allah, memleketimize, üniversitemize yeni 
ufuklar içinde inkişaf imkânı nasibetsin. 
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Hepinizi hürmet le selâmlarım. (Alkışlar) 
B A Ş K A N - - Söz A. P . Senato G n ı p u adına 

Sayın Fer i t Alpiskender ' in . 

A D A L E T P A R T İ S İ C U M H U R İ Y E T SENA
TOSU GRITPIT ADINA F E R İ T A L P Î S K U N -
D E R (Manisa) -----• Sayın Başkan, muhterem, ar
kadaş la r ım : yüksek tetkikinize ve 'tasvibinize arz 
edilmiş olan, üniversite öğretim üyelerine ait ka
n u n kendisine has bir mahiyet 1 ası inaktadır. 

Ben bu kanunun kısa bir zamanda Yüksek 
Par lâmentoya sunulmasını ve bugün Cumhuri
yet Senatosuna, intikal etmesini memleket men
faatine hayırlı bir hareket ve bir falihayır olarak 
telâkki ederim. 

Hepinizin ma lûmudur ki, 27 Mayıs ihtilâ
lini yapan şahit ve muhterem Milli i>irl.ik Ko
mitesinin faal iyet ler i zamanında- çıkardığı ka
nun la rdan ikisi de 1 L4 ve i 15 sayılı kanunlardı r . 
B u kanunlar esas itibariyle şüphesiz iyi niyetle
r in mahsulü id i. Bunlarda part izanlık veya kö
t ü bir zihniyeti aramak hakikaten caiz değildir. 
Ve yapı lan ameliyede de biz en fena mânasında. 
b i r kötü niyet bir part izanlık kokusu görmedik. 
Yalnız, burada, yapılan bir hata varsa; o da bir 
liuK.uk hatasıdır. Büyük İhtilâli başaran arkadaş
lar ın, büyük işler arasında, böyle bir hukuk hata
sına düşmüş olmaları gayet tabiîdir. Tarihte ge
l ip geçen ve memleketlerine en büyük hizmetleri 
ifa eden hükümetler de hieibir zaman haladan 
salim kalamamıslardır. Bu hata. teşriî bir tasar
rufla üniversite ıslahatının ele alınmış olmasıdır. 
Halbuki , üniversiteler ayakta ve mevcut bulun
dukça, kendi ıslahatlarını, kendisi yü rü tü r ve 
ilerlemelerini bizzat kendi organları ile yapar. 
Bu, üniversite muhtariyet inin tabiî ve zaruri bir 
icabıdır. Faka t bu iş olduğu zaman, onu ya ilan
la r da büyük bir hüsnüniyet göstererek, hu ame
liyenin göze batan, sivri taraflarını düzeltebilir
lerdi, ama olamamış. Buna daha esaslı b i r şekil
de düzeltmenin, yine onların bir eseri olan bu
günkü parlâmentoya nasl-bolınuş, bu eski arkadaş
larımız için de bir iftihar vesilesi olmak lâzım
dır. Onun için. kendilerinin de buna. katılmaları 
gerekir kanaatindeyim. Çünkü birçok ihtilâller, 
aradan seneler geçtikten sonra restorasyon ya
par lar . Ama 27 Mayıstan sonra, uzun bir zaman 
geçmemesine rağmen, bu işin düzeltilmesi, mem
leketin hayr ına olacağı gibi kendilerinin de vic
d a n huzurlar ım temin edecektir. Nitekim Ah-
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met Yıldız arkadaşımızın bu radan ifade ettiği fi
kirler, kendilerinin de esasta bizden ayrı fikirlere 
sahibilmadıklarını göstermiştir. B u İtibarla bu 
kanunun getirilişi, memleket işlerinin normale 
doğru gittiğinin hayırlı bir alâmetidir. 27 Ma
yıs İhtilâli de bu şekilde, seneler geçtikçe Türk 
milleti taraf ından daha çok benimsenecek bir ih
tilâl olacaktır. Zira, ihtilâlin bu gibi sivri taraf
ları zamanla düzeltildikçe ba tan taraflar ı kalmı-
y a çaktır. 

İkincisi, yani, bu kanunun getirilişinim ikinci ; 

önemi de bu istikamette bir restorasyona ve ta
mirata başlanmasıdır. Ve bugünkü parlâmento
nun üniversite; muhtar iyet ini teyidetmiş olması
dır. Arkadaşlar, b i r memleketin ilerlemesi, yük
selmesi her şeyden ziyade üniversitelerinin muh
tariyet ine bağlıdır. Biz, İkinci Meşrutiyete en 
güzel şeklini veren ve Cumhuriyet inkılâplarının 
temellerini, esaslarını hazırlayanlar için diyebili
riz ki, İkinci Meşrutiyette tesis edilmiş oları üni- ' 
vei'site muhtar iyet idir . Çünkü Meşrutiyet ilân 
edildikten sonra memleket mevzuları üniversite 
mihveri etrafında ilmî süzgeçlerden, geçirilerek 
bunlara asli ve medeni şekil vermek üzere, ilmî 
ölçüler, ilmî tetkikler esas itt ihaz edildi. Meş
rut iye t devrinin en büyük ilim adamı, mütefek
kiri Ziya (îökalp, kendisine Maarif Nezareti tek
lif edildiği zaman: «O Firavun, sandalyasıdır. 
Onun benim için ehemmiyeti yoktur, benim için 

.mühim olan Türkiye 'de müstakil ve modern bir 
Türk Devletini hazırlıyacak b i r üniversite muh
tariyet i kurulmasıdır.» demiştir. İ t t ihat ve Terak
ki Cemiyeti merkezi umumisinde, E n v e r Paşa 
ve Talât Paşa ile, gayet sert bir hava içerisinde 
münakaşa ve mücadelelere giriştikleri ve ha t t â 
kavga ettikleri görülmüştü, fakat, darıldık-
lar ı duyulmadı . İlmin mübarek ışığı al t ında, onun 
kendisine has kudreti , Türkün büyük dehasını te
celli et t irdi . Bu ilim. adamı önünde Devlet erkâ
nını hürmetle eğilmeye; davet ederdi. B u husus
ları yani Enver ve Talât paşaların o devri yaşı-
yan muharr ir ler in ha t ı ra t la r ından anlıyoruz ki, 
(lökaip'ı gördükleri zaman, onun ellerinden öp
mekten ve önünde hürmetle eğilmekten .kendileri
ni alamamışlardır. İşte Ziya Cökalp muhtariyeti 
haiz müstakil bir Darül fünun tesis ettikten son
ra, bir t a ra f tan da Türk Ocaklarında Türkçülü
ğün esaslarını çizdi. Diğer ta ra f tan da ilk defa 
üniversiteye getirmiş olduğu, sosyoloji ilmi ile 
Türk sosyetesinin, Türk cemiyetinin iç yüzü, 
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gidişatı ve; Türkiye'yi kurtaracak yolları ilmî bir 
şekilde teshil ve bu şekilde istanbul Darülfünu
nunu kurmuşlardı. Bunun muhtariyeti 1933 yı
lına kalar devam/etmiştir. Fakat Atatürk, birçok 
inkılâplar yaptığı zaman Üniversiteyi de gözden 
geçirmek ve bu mevzuu da ele almak istedi ve yap
tı. Bu bir zaruret idi. Fakat bunu teşriî bir ta
sarrufla yapmadı. isviçre'den getirttiği bir mü
tehassısa aylarca bu üniversiteyi tetkik ettirdik
ten sonra Darülfünunu ilga etmek ve yeni bir 
Üniversite tesis eylemek cihetine gitti, inkılâ
bın bir neticesi olarak üniversite bir müddet muh
tariyetinden geri kaldı. Çünkü yeni bir kuru
luştu. 

1945 - 1950 yılları arasında içerden ve dışar
dan gelen ilhamlarla memlekette Garp medeniye
tine muvazi bir şekle girmeye karar veren ve 
Garp demokrasisine uymayı kabul eden Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti, Üniversiteye de muhtar 
bir şekil vermeyi kalbul etmişti. 

Şimdi bu kanunla üniversite muhtariyeti te
yit ve takviye edilmiş oluyor. Böylece üniversite, 
kendi istiklâli ve hüviyeti içinde gerekli ıslahatı 
yapmanın tarihî mesuliyetiyle başbaşa bırakılmış 
bulunmaktadır. Bu kanunda bilhassa çok mem
nuniyetle müşahede ettiğimiz bir nokta da, 
ilk zamanlarda bu 114 sayılı Kanunun kaldı
rılarak profesörlerin doğrudan doğruya ka
nunla tâyini yoluna gidileceği cereyanı vardı. 
Fakat hanıdolsun bu cereyan yer bulmamış
tır. Kanun, hakikaten faziletkârane bir şekilde 
tertibedilmiş bulunmaktadır. Bu suretle üni
versite üyelerinin tekrar üniversiteye alın
ması teşriî bir tasarrufla değil, üniversite se
natolarının yapacakları işleme ve alacakları 
kararlara istinadettirilmektedir. Üniversite se
natolarının da büyük bir hüsnüniyet ve vatan
perverlik duygusu içerisinde bu işi ele alarak, 
üniversitenin her tarafta itibarını ayakta tu
tabilmek için tarafsız hareket edeceklerini 
ümidetmekteyim. Biz Adalet Partisi olarak 
Üniversite muhtariyetine şiddetle taraftarız. 
Parlâmentonun üstünlüğüne inandığımız ka
dar .üniversitelerimizin, de kudşiyetine o ka
dar inanıyoruz, ona yani Parlâmentoya en bü
yük yardımcı olarak üniversitelerimizi de yanı-
başımızda görmekle bahtiyarlık hissedece
ğimizi ifade etmek isterim. (Alkışlar.) 

Bizim, üniversitelerden, üniversite bocala-
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rından bilhassa istediğimiz hususlar, cesaretle-
riyle, şahsiyetleriyle, müstakbel nesillere ör
nek teşkil etmeleridir. Ve hiçbir zaman siyasi 
ve idari tesirler altında kalmadan, ilmin mü
barek ışığı altında, hak yolunda yürümele
ridir. Biz bugün iktidarın bir kanadıyız. 
Yarın belki tümü olabiliriz. Ve belki de bir 
başkası iktidara gelebilir. Ama üniversiteler
den beklediğimiz, siyasi ve idari tesirlerden 
azade olarak ilmin projektörü altında bu mem
leketin gençliğini aydınlatarak, bu memle
ketin gençliğini yapıcı, milliyetçi ve bu mem
leketi yükseltici ahlâk, fazilet ve medeniyet 
hasleti ile teçhiz etmektedir. 

Üniversitelerimizde eksik gördüğümüz hu
suslardan birisi de sayın profesörlerimizin, 
hocalarımızın ilmî araştırmalarıdır. Hakikaten 
ilerlemek ve hakka varmak için en büyük yol 
hiç şüphesiz ki, tecrübedir ve bu da ancak ilmî 
araştırmalarla olabilir. Bu sene bütçe Cum
huriyet Senatosundan geçerken Millî Eğitim 
Bakanlığı bütçesinde ilmî araştırmalara ayrı
lan tahsisatın çok az olduğunu gördüğüm za
man üzülmüştüm. Onun için üniversitelerimi
zin de ilmî araştırmalara daha çok ehemmiyet 
vermeleri, icabederse bu sahadaki araştırma 
müesseselerini artırmalarını ümidetmek hakkı
mızdır. 

Karma Hükümeti, getirmiş olduğu bu ka
nundan dolayı tebrik eder, Millî Eğitim En
cümenini bu hususta gösterdiği gayret ve har
cadığı mesai dolayısiyle hürmetle selâmlarım. 

Hürmetlerimi e... (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Cemal Tarlan. (Yok sesleri.) 

Buyurun Mehmet Ali Demir. 
MEHMET ALI DEMİR (Tunceli) — Muh

terem Başkan, sayın senatörler; bundan bir 
buçuk yıl kadar önce, üniversitelerimizde va
zife gören kıymetli ilim adamlarımızın, uğra
dıkları haksızlıkların izalesi, alınan hakları
nın iadesi, ve yapılan hatanın telâfisi, cihetine 
gidilmesi için yeni bir kanun yüksek huzur
larınıza ıgetirilmiş bulunmaktadır. 

Huzurlarınıza tadilen getirilmiş bulunan, bu 
kanun teklifi Yüksek Senato tarafından ka
bul edildiği takdirde, . Türkiye maarif ordu
sunun en üst kumanda mevkiine.kadar.çıkabi
len 147 maarif mensubunun 19 aydan beri çek
tikleri mânevi ıstıraplar tamamen, maddi sı
kıntılar da kısmen giderilmiş olacaktır. 
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Muhterem arkadaşlar, 
Hukukçu değilim, fakat her hangi bir mev

zuu üzerinde az veya çok fikir serd edebil
mek için illâ da o mevzuun mütehassısı olmak 
icabetmez. 

Bugün, tadili düşünülen, 114 sayılı Ka
nunla, 147 lerin, uğradıkları haksızlıklar mev
zuunda, kıymetli kalem erbabı ile, mesuliyet 
mevkiinde bulunan muhterem zevatın, beyan
larını okuyanlar, yazılarını etüdedenler, mez
kûr kanunun, kimlerin eseri olduğunu, ve va
tan ve milletimize ne dereceye kadar nakisa-
lar getirmiş bulunduğunu bizzat ve bilfiil gör
müş ve yakinen müşahede etmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Ben, hak, hukuk, ahlâk prensipleriyle bağ

daşmasına imkân olmıyan ve üniversiteleri
mize ve topyekûn millî eğitim mensuplarımıza 
indirilen en büyük darbe hüviyetinde bulunan 
ve bugün tadili düşünülen ve tadili elzem 
olan 114 sayılı Kanunun her nasılsa maarif 
müessesesine intisabetmiş 6 - 7 muhterisin, bir 
o kadar da egoistin tahrikleri ile çıkarıldığına 
kaaniim. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Saç
malıyorsun. 

MEHMET ALÎ DEMİR (Devamla) — Saç
malamıyorum. Bunları gazeteden okuyorum. 

Sayın Devlet Reisimizin, 1960 yılı gazetele
rinde defalarca intişar eden şu beyanatları ka
naatimizi tamamen teyidetmektedir. 

Sayın Devlet Reisimiz şöyle buyurmuş]ardı: 
Biz, tasfiyeyi üniversite içinde aldığımız ma

lûmata istinaden yaptık, ayrıca 2 Kasım 1960 
tarihli Yeni Sabah'taki şu beyanatları bilhassa 
dikkate değer : 

— Bize verilen malûmata göre hareket et
tik, demek ki, yanlış bilgi vermişler, hatadan 
dönmek fazilettir. 

Bir sayın Millî Birlik Komitesi üyesi ise, bu 
mevzuda şunları söylemişti : 

— 147 kişi için, 147 kıstas tatbik edildi. 
Muhterem arkadaşlar, Sayın Devlet Reisi

mizin ve ,daha birçok kıymetli Devlet adamla
rımızın, bu mevzudaki sarih beyanları içerisin
de temayüz eden hakikatleri huzurlarınızda 
izaha lüzum görmüyorum. Çünkü, görülen köy 
kılavuz istemez. 
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Yine tarafsız bir yazarın da 114 sayılı Ka

nun hakkında yazdıkları gibi : (Bu kanun her 
devirde iktidarların etrafını sarmaya çalışan 
fırsatçıların, şakşakçıların, pohpohçularm, dal
kavukların, menfaat düşkünü egoistlerin tezvir, 
iftira ve inandırıcı yalanlarının mahsulü ola
rak hazırlanmıştır.) Ve Sayın Devlet Reisimizin 
ifade buyurdukları gibi, bu mevzuda kendileri 
de, Millî Birlik Komitesi de aldatılmıştır. 

BAŞKAN — Mehmet Ali Demir Bey, sözü
nüzü kesmiyorum; yalnız mevzuun haricine çık
mamanızı rica ederim. 

MEHMET ALÎ DEMİR (Devamla) — Muh
terem arkadaşlar, eğer hürriyet varsa bu kür
süden inandıklarımızı, duyduklarımızı ifade 
edeceğiz. Yoksa ona bir şey diyeceğim yoktur. 
Ben o kanaatteyim ki, bu kanun birkaç kişinin 
empoze etmeleri neticesinde çıkmıştır. (Orta
dan, yok öyle bir şey, sesleri ve gürültüler), 
(Ortadan, senin aklın ermez, sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, bugün görülüyor k i : 
114 sayılı Kanun, üniversitelerimize huzur ye
rine huzursuzluk, adalet yerine adaletsizlik; 
ilme ve âlime hürmet yerine hürmetsizlik; maa
rif mensupları arasına samimî bir tesanüt ye
rine, kin, husumet ve nefret getirmiş; üniver
site gençliği arasında kurulması ve kökleşmesi 
arzulanan, ideal birlik yerine, nifak ve ayrılık 
tohumları sokmuş ve ekmiştir. 

FİKRET KUYTAK (Tabiî Üye) —- Onu se
nin ağabeylerin ekti. 

MEHMET ALÎ DEMİR (Devamla) — Muh
terem arkadaşlar, 

Atatürk; Ege Üniversitelerimizdeki kürsü
lerin birçokları boş dururken, gençlerimizin 
yüzde sekseni üniversite kapılarından perişan 
bir halde boş dönerken, sayın senatör ve millet
vekili arkadaşlarımızın, Diyarbakır'a Ziya Gök-
alp, Adana'ya Çukurova, Konya'ya Selçuklu, ve 
Edirne'ye Edirne üniversiteleri kurulması ve 
böylece Türk gençliğine yüksek öğrenim kapı
larının açılması için yaptıkları kanun teklifleri, 
öğretim üyelerinin kifayetsizliği mucip sebep 
gösterilmek suretiyle komisyonlarda redde çalı
şılırken ve reddedilirken, ne acıdır ki, ilmî ye
tersizliği ileri sürülerek vazifelerinden affedi
len ilim adamlarımız birer, ikişer Batı memle
ketlerindeki üniversite kürsülerinde yer almak
tadırlar. Bu hakikat memleketimiz ve milleti
miz için ne kadar gurur verici ise bir o kadar 
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da, acı olmak lâzımdır. Gerekçesiz olan, 114 sa
yılı Kanunla, hiçbir hak tanımadan, vazifeden 
uzaklaştırılmış bu ilim âleminin sayısız atmos
ferinden geçmek ve uzun yılların kazandırdığı, 
tecrübelere dayanarak, binlerce genç yetiştir
mek suretiyle, meslekinin semeresini vermiş, 
görmüş ve meslek merdiveninin en üst basama
ğına binbir meşakkatle ermiş bulunan, aynı za
manda 114 sayılı Kanun esaretinde manen öl
meye yüz tutan, ilim adamlarımızla ne kadar 
iftihar etsek yeridir. 

Muhterem arkadaşlar, hangi imkân ve şe
rait altında ve ne suretle olursa olsun, yapı
lan 'bir ihatanın Hükümet tarafından getirilen 
bir kanunla, düzeltilmesi, maarif mensupları, 
üniversite gençliği, öğrenci velileri ve top ye
kûn maarif severler arasında, memnuniyet 
uyandıracak ve yakın zamanda, müspet tesir 
ve tepkilerini memleket ve millet menfaatinden 
olarak gösterecektir. 

Her fâni için, en büyük fazilet, hatayı ka
bul etmek, hatadan dönmek, ve nakiseyi bil
mektir. Bir filozofun dediği gibi, (Göz bir gör
me uzvudur, herşeyi görür, fakat kendini gör
mekten âcizdir.) (Gürültüler ve sıra kapakla
rını vurmalar) 

BAŞKAN — Mehmet Ali Bey, konuşmanız 
20 dakikayı geçmiş bulunuyor. Müsaade ediniz. 
(Kâfi, kâfi sesleri) 

MEHMET ALİ DEMÎR (Devamla) — İşte, 
bâzı insanlar da tıpkı bir göz gibidir. Herkesin 
hatasını görür, fakat kendi "hatasını görmek
ten âcizdir; faziletli insan odur k i : Kendi ha
tasını da görsün ve gördüğü zaman da hatasını 
kabul etsin. 

Zira, bir yazarın da dediği gibi: (Hatasız 
hal, hakka hastır.) 

Sayın Devlet Reisimiz, filozofun bu sözleri
ne şu 'beyanları ile, iyi misal vermişlerdir. 
(1 Kasım 1960 tarihli Tercüman Gazetesinde 
şöyle buyuruyorlar: Hata olabilir, eksik olabi
lir, varsa hatalar en kısa zamanda düzeltmeye 
çalışacağız, üniversiteye olan inancımız, bağlı
lığımız ve saygımız büyüktür. Onların kemali
ne hizmet etmeyi, komite ve Hükümet olarak, 
vazife addediyoruz ve edeceğiz.) 

3 Kasım 1960 tarihinde Vatan Gazetesi baş
yazarı Ahmet Emin Yalman'a verdikleri demeç
te: (Devlet işlerinde fazilet, hatadan dönmeye 
cesaret etmektir.) 
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11 Nisan 1961 tarihli Milliyet Gazetesinde 

114 sayılı Kanunun 'değiştirilmesi, zaruret ha
lini almıştır. 14 Mayıs 1961 tarihli Cumhuriyet 
Gazetesinde, Millî Birlik Komitesi zamanında 
çıkarılan kanunlarla ilgili olarak, (İhtilâlin, za
ruretlerinden doğmuştur, hukuk esaslarına uy
maz, biz bu tasarrufları yapmak zorunda kal
dık. ) demişlerdir. 

Muhterem arkadaşlar Sayın Devlet Reisimi
zin muhtelif tarihlerdeki bu beyanları, sadece 
hakikatlerin ifadesi değil, fakat hakikatlerin 
ta kendisidir. 

Nihayet Sayın Profesör Sıddık Sami Onar 
da 5 Kasım 1960 tarihli Hürriyet Gazetesine 
şöyle beyanat vermişlerdir. (Bir insana sen kö
tüsün diyebilmek için onun hakkında her .şey
den evvel, delil göstermek lâzımdır. Her mües
sesede iyi ve fena insan vardır. Her hangi bir 
tasfiye halinde, normal usuller takibedilir. 

Muhterem arkadaşlar, şunun bunun teşviki, 
yahut şu veya bu zaruret karşısında, zamanın 
hal ve şeraitine uygun olarak çıkarılan, kanun
ların bugün için, artık tadili cihetine gidilmesi 
zamanında o kanunlara, oy verenleri de en az 
bizler kadar memnun eder kanaatindeyim. 

Kanunun hazırlanmasında, Yeni Türkiye 
Partisi Grupu adına partimizin görüşlerini açık-
lıyan, Sayın iSabahattin Orhon da işaret ettik
leri gibi, bu zevatın maddî bakımdan çok bü
yük olan kayıpları getirilen kanunla telâfi edil
memiştir. 

Kürsüsünde ettiğim yemine sadık kalarak 
ve vicdanımın sesine uyarak şunu arz etmek 
isterim ki; gerek Hükümet ve Hükümet erkânı 
ve gerekse iktidar ve muhalefet partileri men
supları olarak, her türlü ihtirastan uzak kal
mak şartiyle vatana, vatandaşa kelimenin tam 
mânası ile hizmet etmek istiyorsak: İhtilâlin, 
zarar etinden doğan kanunlarla birlikte, Osman
lı İmparatorluğundan beri devam edegelen ve 
bugünün ilim anlayışına, insan hak ve hürri
yetlerine, medeni hukuk prensiplerine ve ye
ni Anayasamızın demokratik ruhuna, kısmi de 
olsa, aykırı olan antidemokratik kanunları ka
nunlarımız arasından bir an önce ayıklamalı 
ve atmalıyız. Bu vatanın ve vatandaşın, yüksek 
menfaatlerini ilgilendiren mevzular üzerinde, 
parti farkı gözetmeksizin, yekvücudolarak bir
leşmeliyiz. Granit kütlesi kadar ısağlam, kemer 
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taşlar gibi kenetli olmalıyız. Çünkü zaman, 
dünya durumu ve içinde 'bulunduğumuz şart
lar dolayışiyle bu vatan ve vatandaş bizlerden 
bunu istemekte ve bunu beklemektedir, 

Sözlerime son verirken, (Şiddetli gürültü
ler-, sıra kapaklarına vurmalar ve «Yeter, ye
ter» sesleri) 

KÂMİL KAIIAVELÎOÖLU (Tabiî Üye) — 
105 sayılı Kanunda konuşursunuz. Ağalar hak
kında konuşursun. (Gürültüler) 

MEHMET ALİ DEMİ E (Devamla) — Söz
lerime son verirken, 114 sayılı Kanunun tadi
line de büyük hizmetleri dokunan fedakâr ba
sınımıza da teşekkürlerimi bildirir, kanunun 
Yüksek Senatodan müspet olarak çıkmasını di
ler, hepindi hürmetle selamlarım. 

MUHİTTİN KILIG (Konya) — Komisyon 
adına söz istiyorum. (Söz istiyorum, sesleri) 

BAŞKAN —- Söz Sayın Uzunhasanoğlu'nun. 
KÂMÎL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 

Bir sual sunmağım. Grup adına mı konuştu
lar? 

BAŞKAN — ilayı i-. Grup adına Sabahattin 
Orhon konuştu. 

Buyurun efendim. 
SİRKİ UZUNU AS ANOĞ-LU (Bolu) — Muh

terem. senatör arkadaşlarım, üniversite öğretim 
üyelerinden bazıların m vazifelerinden affına ve 
bâzılarının diğer lak ü il e ve yüksek okullara nak
line dair 27 . 10 . 1!)(İ0 tarihli ve 114 sayılı Ka
nunun bazı maddelerinin kaldırılması ve yeni 
hükümler ekleunıesi hakkındaki kanun tasarısını 
okuduğumuz zaman bir hakkın yerine gelmesini 
veya başka bir deyimle tanı ve kesin realitelere 
dayanan, hak ve adalete en yakın objektif esas
lardan dah çok şüphe, zan. tahmin, zahap ve hat
tâ indî diyebileceğimiz birtakım kifayetsiz süb
jektif .sebeplere dayanarak öteden beri bilinen 
usulden, idari ve hukukî yollardan ayrı bir veç
he arz eden ve bu yönden yanlış damgası bile 
basılabilen bir tasarrufla kaybolmuş bir hakkın 
iade olunduğunu gösteren, fikir ve ilim muhiti 
gibi bütün efkârı um um iyeye elem veren böyle 
mühim bir derde daha ziyade deriııleşip müzmin
leşme istidadını göstermeden deva ve çare bulan 
hükümleri muhtevi olduğunu görüyor, geç ve 
kısmen de olsa tatmin olunan adalet hissiyle se
vinç duyuyoruz. 

Ayrı ayrı üzerinde durmaya vaktinizin müsa-
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it. olmadığını mülga ve mer'i Anayasalarla üni
versiteler Kanununun birçok maddelerine uymı-
yan böyle bir kanunun kaldırılmadı mevcudiye
tiyle yok olmuş haklarla maddi ve mânevi bütün 
zararlariyle birlikte aynen avdetini mümkün 
olmasa bile haksızlık olarak karşılanan bir du
rumla imtidadnıa set çekmeyi sağlaması bakımın
dan olsun çok yerinde bir hareket olarak tavsif 
edilmeye müstahaktır. 

Üstelik bunu kaldırmak üzere hazırlanan tat
bik tasarı «zararın, neresinden dönülürse kârdır» 
şeklinde olmayıp, zararın tamamiyle ifnasiyle 
her türlü haktaı m yeniden iadeteıı bahşol tınma -
biııı müjdelemektedir. Demokratik esaslara, hu
kuk devleti prensibine, insan haklarına, ve Ana
yasaya pek uygun düşmiyen 114 sayılı Kanunu 
kaldıran yeni kanun tasarısının biran evvel ka
nunlaşması ve mağduriyete duçar olan üniversi
te öğretim Üyelerinin biran evvel özlemini çek
tikleri haklarına kavuşması en halisane temenni
mizdir. Tasarısı üzerinde durduğumuz bugün 
müzakere konusu olan kanunun kabulüne akade
mik unvanlarla, müktesep hakların, şeref vo hay
siyetlerin ia leşini, Anayasaya aykırı tasarru
fun ortadan kaldırılmasını ve hattâ tefrikini kıı-
va kaidesine ve üniversitelerin ilmî ve idari 
muhtariyetleri esasın vikayesi gibi hayırlı ne
ticelere müncer olacaktır. Kendilerine arz olu
nan sebeplere, duyuşlara, üniversite ve yüksek 
tedrisat müesseselerini daha. iyi, daha üstün gör
mek ve her türlü şaibeden uzak bulundurmak 
kaygu ve ideallerine dayanarak bu tarzda tasar
rufta •bulunanllarla" hareketi bakımından cihette
ki bir maksadı mahsusa makrun değildir. Bilâ
kis iyi niyet esasına müstenit bir tasarruf oldu
ğu kanaatin leyiz. Yalnız kupkuru ilim, fen ve 
kültürlü değil, üniversitenin mâna ve mahiye
tiyle imtizaç, edebilecek ahlâki ve terbiyevî kai
deler üzerinde titizlikle durmak hepimizin üzeri
ne yüklenmiş bir borçtur. Maksat ve gaye asla 
her hangi bir kimseyi yersiz rencide veya yersiz 
taltif etmek değildir ki, -elyakı, mazereti, mezi
yeti, hakkı ve gerçeği arayıp bulmaktır. Gerek 
ilga olunacak ve gerek ilga edecek olan kanunla
rın bu zaviyeden görülüp üzerinde düşünülmesi 
ve fikir yürütülmesi iktiza etmektedir. Her şe
yin ve her müessesenin böyle devam eden bir 
hüsnüniyetin çerçevesi içinde gelişmekte olduğu
na inanmak aynı zamanda aranan huzurun da 
ilk şartını teşkil eder. 
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işte 114 sayılı Kanunun ilgasını intaceden 

ve henüz tasarı halinde bulunan kanun bu görüş 
ve anlayışla ele alınmış olup muhtemel zühul vo 
hataların ortadan kaldırılması keyfiyetine vabes
tedir. İlga eden bu kanun gibi ilga olunan İ l i 
sayılı Kanunun da izah ve ifade ettiğim veçhile 
meriyete konmasına sebebolan tasarrufun usul 
ve esas bakımından, yani mûtat bakımından ol
makla beraber verilen doküman izahat ve beyanat 
karşısında vazıı kanun durumunda olanların 
hareketi de hüsnüniyete müstenidolduğu aşikâr
dı]'. 

Ne zamandan beri şüpheli nazarlarla gölge
lenen pak nasiyeleri meydana koyması, mağdu
riyetleri izale ederek, fikir ve ilim adamlarını 
üniversite denilen yuvanın ruh ve kafa mesabe-
sindeki yuvalarına kavuşturması en mübrem ve 
zaruri ihtiyaçlardan biri olan bu kıymetli ele
manları memleketçe kazandırması bakımından 
elimizdeki tasarının derhal kabulü en âdilâne 
ve insanî bir hâdise olacaktır. Yalnız çok mü
him gördüğüm bir nokta üzerine nazarı dikka
tinizi çekmeden geçmiyeceğim. O da dördüncü 
maddedir. Bu maddenin mülga ye mer'.i kanun
lar arasında geçen sürenin emeklilik ve terfi 
müddetinden sayılacağını bildiren ilk kısmına 
bir diyeceğimiz yoktur. Kanunda böyle bir hük
mün tesbit edilmiş olmasını şükranla karşılarım, 
lâkin iki aylık tazminat verileceğini gösteren 
mezkûr dördüncü maddenin son kısmı eksik 
bulunuyor. Ve ihlâl olunan bir hakkın tama
miyle ve aynen yerine getirilmesini sağlamadığı 
ve 29 ncu maddesinin şümulüne girenlerin du
rumunu 114 sayılı Kanunun meriyetinden ev
velki hali hukukiye irca etmediğini ve böylece 
bakımsızlığın yüzde yüz giderilmesini görüyor 
ve bu sebeple yerinde ve haklı olarak üzüntü 
duyuyoruz. 114 sayılı Kanunun şümulü saha
sına girecek bir durumu olmadığı halde vazi
fesine son verilip bu yüzden açıkta ve boşta ka
lanların 114 sayılı Kanunu ilga eden şimdiki 
kanuna göre Senatoca kabullerine de engel 
halleri bulunmıyanlarm evvelce yapılmış o ta
sarrufla duçar oldukları mağduriyetlerinin ta
mamiyle olduğu anlaşılmaktadır. Maddeten ol
duktan başta manen de rencide edilen bu zeva
ta açıkça kaldıkları müddete ait aylıkların ta
mamiyle ödenmesi bile kifayet etmeyip ayrıca 
bir tazminatla mânevi İstırapların tamamiyle 
giderilmesine imkân olmasa bile kısmen olsun 
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giderilmesi ciheti de düşünülür ve akla gelir ki, 
yalnız iki aylık tazminat verilmesi bile yet inil
mesi hakkaniyet mefhumu ile ne dereceye kadar 
kabili telif olduğu anlaşılamamaktadır. 

Bu mâruzâtımı vazife görülmeden geçmiş 
bir müddet olması itibariyle cevaz verilemiye-
ceği itirazı ile karşılaşacağını tahmin etmem. 
Ceza, tafsilen beyan olunduğu gibi boş kalması 
kendi istek ve iradesi ile olmadığına, masumi
yeti tebeyyün ettiğine, diğer hakların aynen 
iade olunduğuna ve iki aylık tazmina da veril
diğine göre bu iki ay yerine geçen bütün sü
reye ait aylıklarla verilmesinde bir yersizlik gö
remiyor, mantıki ve hukuki bir sebebin buna 
mâni teşkil edebileceğini hiç de sanmıyoruz. 

Evvelki mülga 114 sayılı Kanunla bu kanu
nun meriyeti arasında geçen süreye ait bütün 
aylık tutarının aynen müstahak olanlara veril
mesini, hangi kaidei mantık, hangi mevzuatı hu
kukiye ve hangi vicdani beşer ve aklıselim tec
viz etmez. Şimdi bu hususu muhtevi ve arz 
olunan esbaba müstenit ayrıca bir önerge su
nuyor ve bu önergenin müsbet karşılanmasını 
ve yüksek tasviplerinize mazhar olmasını temen
ni ediyorum. 

Muhterem senatörler; üzerinde söz aldığım 
bu tasarının dördüncü maddesinin son kısmının 
talebimize uygun olarak değiştirilmek suretiyle 
kabulünü ve beyaz oy kullanılmasını dilerim. 
Sözlerimi bitirirken bu kanunun ilim ve üniver
site muhiti ile milletimiz için hayırlı olmasını 
temenni eder hepinizi saygılarımla selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; üç ar
kadaşımız söz almış durumdadır. Kifayeti mü
zakere takriri 6 kişi tarafından imzalanmış ve 
gönderilmiştir. Reye koymaya mecburum. 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Bütçe Ko
misyonu adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonu adına buyu
run efendim. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUHİT
TİN KILIÇ (Konya) — Muhterem Başkan, 
kıymetli arkadaşlarım, Bütçe Encümeni adına, 
114 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bâzı maddeler ilâvesi hakkındaki ka
nun hakkında söz almış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, biz Millî Eğitim 
Komisyonunun raporunu tetkik ettiğimiz zaman, 
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at buyursunlar, herhangi bir esbabı mucibeye 
raslıyamadık. Biz, bu kanun tasarısını hazırlar
ken ve muhterem reylerinize arz ederken dört 

;as üzerinden hareket ettik. 
Bunlardan birincisi; bu tasarının hiçbir veç

hile 27 Mayıs ruhuna aykırı olmadığı, bunları 
gölgeleyici mahiyette olmadığının kısaca tek 
cümle ile belirtili nesinden ibarettir. Encümen
de» yapılan müzakereler ve birinci maddeye alı
nan bu temenninin, bu beyanın ne kadar isa
betli olduğu, buradaki müzakerelerden ortaya 
çıkmıştır. Istitraden arz edeyim ki, burada bir
çok münakaşalara sebebiyet veren Mehmet Ali 
Demir arkadaşımızın fikirlerine, istişare ettiğim 
komisyon âzalariyie birlikte asla katılmadığı
mızı beyan ederim. 

Muhterem arkadaşlar, 27 Mayıs ruhu, hepi
mizin bildîğî veçhile Tedbirler Kanunu vesile
siyle yapılan mürmkaşalarda öğrendiğimiz ve 
bildirimiz veçhiîc Anayasa ruhudur. Anayasa-
i:.;:ı. dibacemi ve birinci maddesinden başlayıp son 
geçici maddelerine kadar temsil edilen ruhtur. 
Biz, bu kanunu niçin 27 Mayasın ruhuna aykırı 
lulmııyoruz? Şu sebeplerle bulmuyoruz ki, o za
man M'iliî Birlik Komitesi geçici olarak iktidarı 
devraldığını bildiren birçok mütalâalarla huku
ki varlığını, teşriî varlığını ilân etmiş, hukuki 
ve leşriî bir müessesedir arkadaşlar. Bunu, en
cümen ve şahsım adma bildirmeyi bir vazife 
bilirini. Millî Birlik Komitesi teşriî bir organ
dır. Teşriî bîr urgan olarak çıkardığı 114 sayılı 
Kanunun hukuki olmadığı, mesnedi bulunma
dığı yolundaki 'bir mütalâa asla vâridolamaz. 
O kadar vâridolamaz ki, 114 sayılı Kanun hu-
kukan kabulü şayan olmayınca bizim, hepimi
zin buradaki mevcudiyeti, de kabule şayan ola
maz. Günkü, o Millî Birlik Komitesi, şerefli 
Türk Ordusuna, yakışır bir şekilde ve ilk gün 
radyoda yaptığı anons mucibince, en kısa za
manda iktidarı şerefle devretmiştir. Şimdi bi
zim yaptığımız, Anayasaya uygun teşriî bir ta
sarrufun. teşriî bir lasnrrufla tadilinden ibaret
tir. 

Muhterem arkadaşlar, bu noktayı böylece 
belirttikten sonra, ikinci noktayı arz edeyim : 
Encümenimizde izhar edilen temenniler ve kar
şılıklı birçok münakaşalar neticesinde Bütçe 
Encümeninin mazbatasının ikinci maddesi te
kevvün etmiştir. Bu maddeye göre; «Üniversite-
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ler artık bundan böyle kendi bünyeleri İçinde
ki kontrolü kendileri yapsınlar.» şeklinde bir 
temenni izhar edilmiştir. Şu açıklamayı zaruri 
telâkki etmekteyim ki ; bizi yetiştiren hocaları
mızın, bizim de dışardan edindiğimiz intiba
larla, yaptığımız temennileri hoş görmelerini 
arz ve rica ederiz. Şöyle ki, iç bünyede encü
men adma orada cereyan eden fikirleri rezüme 
ederek, yani hulâsa ederek muhterem Senatoya 
arz ediyorum; 

1946 senesinden beri mevcut muhtariyete 
rağmen üniversitelerin kendi iç bünyelerindeki 
kendi kontrollarmı lâyıkı veçhile ifa etmedik
leri hakkında encümende kıymetli fikirler iz
har edilmiştir, isim vermeye lüzum görmüyo
rum, Millî Eğitim camiasının başında bulunan 
kıymetli arkadaşlarım da bu mütalâalara katıl
mışlardır. Temenni olarak biz, Senatodan yük
sek seviyede gördüğümüz üniversitelerin ilme 
lâyık otoriteler halinde bize ışık tutmaları fik
rini ikinci madde ile derpiş etmiş bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, üçüncü maddede 
derpiş ettiğimiz mevzu; Millet Meclisinde na
zara almmıyan, bizim Malî ve iktisadi Komis
yonda nazara alman bir mevzudur. Bu malî bir 
mevzudur. Kısaca arz ediyorum, başka vazife
lere nakledilen veya emekliye sevk edilen 147 
öğretim üyesinin hepsi yokmuş gibi 147 kadro 
ilâve edilmiştir, Millet Meclisinden gelen metne 
göre. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HlLMl İNCE
SULU (Çorum) — 122 kadro. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUHİT
TİN KILIÇ (Devamla) — Muhterem Vekil, 122 
diyorlar. 122 kişilik bir kadro, açık olarak za
ten Ankara ve İstanbul üniversitelerinde bulun
maktadır. Sanki, bunların yeri doldurulmuş 
gibi, hiç münhal yokmuş gibi, yeniden 122 kad
ro konuyor, bu kanımla. Komisyonumuz, bu hu
susta bir temenni olarak, «Evvelâ açık kadro
lara tâyin yap, ondan sonra bizim verdiğimiz 
yeni kadrolara tâyin yap.» demiştir. Niçin, böy
le bir temenni izharına mecbur kalmıştır? Eğer 
bu şekilde malî bir meseleden dolayı her hangi 
bir tadil cihetine gidecek olsaydık, aylardan 
beri Türk efkârı umumiyesini meşgul eden bu 
mesele, kadro meselesinden Millet Meclisine 
geri gitmiş olacaktı. Böyle bir hususa imkân 
vermemek için. Millî Eğitim Bakanlığından te-
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ıııinat alınarak, evvelâ mevcut kadrolara tâyin • 
yapılacak, geri kalanı mevkuf tutulacak. Mev
kuf tutulan kadrolara gelince; gelecek sene 
dahi bu kadrolar elde bulundurulacaktır. Bu 
teminatla malı meseleyi de halletmiş olduk. 

Muhterem arkadaşlar, bir de aynen okuma
ma müsaadelerinizi rica edeceğim 4 ncü mad
deye göre; «bu kanunun tatbikatında üniversi
teler senatosundan beklenen hassasiyetin göste
rileceğine ve ilim adamında •bulunması iktiza 
eden yüksek vasıfların objektif ölçülerle nazara 
alınacağına ve tatbikatın da bu yolda yapılacağı
na Komisyonumuzca itimat izıhar olundu.» Objek
tif olduğunu zannettiğimiz ölçü ile bu konulmuş
tur, Şunu daha önce arz edeyim İd, muhterem Sa
bahattin Orhon arkadaşımızın bu iş üniversite 
sentolarma bırakılmalı teklifini kanuni mesnet
ten mahrum buluyoruz. Üniversiteler öğretim 
üyesini alma işini benimsemediği takdirde kanu
ni yollarla Danıştay a ,90 gün zarfında müracaat 
etme hakkı tanınnuştır. Anayasa sarihtir ama 
her hangi 'bir endişeye mahal vermemek için ka
nunda bu husus izah edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarımızdan Ahmet Yıldız 
Beyefendinin tenkidlerini dinledim, Endişeleri
nin isabetli olmadığını zan ve tahmin ediyorum. 
Muhterem arkadaşlarımdan Encümende bulunan
lar oldu. Kendilerinin bu tasarrufunun, arz et
tiğim gibi, tamamen teşriî bir tasarruf olduğunu, 
ancak ihtilâlin mevcut durumu ve u günkü lıu-
ku'.d bünyemiz icabı yapılan bu tasarrufun mü
dafaa dahi alınmadan icra edildiğini görerek; 
her hangi bir şekilde, % 1 hataya dala meydan 
verilmişse ki, bâzı arkadaşlarımız ve Alı met: Yıl
dız arkadaşımızın ifade ettikleri gibi bâzı 1 lata
lar olmuştur, bu hata 147 den biri dahi olsa,-Tür
kiye Cumhuriyetinin bir varlığı olan teşriî bir 
Tnüessese, bu bir ihtimal karşısında yani 14G sı 
isabetli dahi olsa, bu hukuki müesseseyi getirme
yi derpiş etmiştir, isabetli olduğuna kaani bu
lunuyoruz. Yani Ahmet Yıldız'ın, «Üniversite 
senatolarının bu öğretim üyeleri hakkında vere
cekleri kararların kanuni gerekçeli olması gere
kir.» şeklindeki beyanları ile zannediyorum 2 nci 
maddeye itiraz buyurdular. Takrirleri okuma 
şeklinde olduğu için pek zaptedemedim. Eğer tam 
anlamadıysam, kendilerinden ve arkadaşlarımdan 
özür dilerim. 

Bu senatoların lâalettayin bir karar gibi öğ
retim üyesi hakkında verecekleri kararı yazma-
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maları için zaten mevcut Senato yüksek öğretini 
üyesinden teşekkül ediyor. Bence malûmu ilâm 
kabilinden bir şeydir, ama kanun böyle gelmiş, 
böyle kabul edelim, dedik, öyle kabul edildi. Şû
rayı Devlete 90 gün zarfında dâva açılır. 

Millet Meclisinden gelen metinde üç ay den
miştir, ama bazan ay 28 ve bâzan da 31 çeker. 
Biz bu kanunu tetkik ettik, Millet Meclisine geri 
göndermeyi muvafık görmedik. Millet Meclisine 
geri giderek, zaman kaybolacak. Tetkik ettik, her-
birimiz köşesinden, kenarından şu şu maddeler 
eksiktir dedik. Ama ruh itibariyle, vazifesini şe
refle sivil ida'*eye terk eden Millî Birlik Komi
tesinin yaptığı bu tasarrufun şerefle ve hepimiz 
tarafından tadilini bir vazife addettik, bunu açık 
olarak arz ediyorum. En son konuşan arkadaşın 
ismini işitemedim. 

Diyorlar ki, 4 ncü madde için, «İki aylık taz
minat derpiş ediliyor. Bu iki aylık tazminat az
dır. Burlar, 27' . 10 . lî>60 tarihinden .-itibaren 
maaşlarından mahrum kalmışlardır. Bu itibarla 
emekliye ayrıldıkları andan itibaren, her türlü 
haklarına kavuşsunlar.» 

Şimdi arkadaşlarımın, arz ettiğim gibi, teşriî 
'bir tasarrufun aslında, tazminatı olmaz. Bendeniz 
şahsan bu tazminata, komisyon adına konuşmu
yorum, şahsan bendeniz muhalifim. Ama demin 
de arz ettiğim gibi, aylarca efkarı umumiyeyi iş
gal eden bu mevzu kapansın diye iki aylık taz
minatı biz hocalarımıza çok gördüğümüz için de
ğil, Parlâmentonun bir cemilesi olarak çam sa
kızı çoban armağanı kabilinden verilmiştir. Zaten 
üniversite camiası içerisinde böyle bir tazminatı 
bekliyen kimseye de rastlamış değilim. Bu iti
barla bu tenkidi de yersiz görüyorum. 

Diğer arkadaşlarımızın, Niyazi Ağırnaslı, Alp-
iskender arkaşımızın, 'hocalarımızın başka ilim 
adamı yetiştirmekteki gayretleri, ilmî araştırma 
yapmak hususundaki temennilerimizi dördüncü 
maddede derpiş etmiş durumdayız. Tasarının ka
bulünü saygılarımla arz ve rica ederim. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Efendim, komisyonu dinlediniz, 
müzakerenin kifayeti hakkında önerge vardır, iç
tüzük mucibince son söz mebusundur kaidesine 
riayet ederek, Komisyonu bir mebus olarak de
ğil de, Komisyon olarak telâkki edip ondan son
ra söz istiyen arkadaşa söz vereceğim, sonra ki
fayeti oyunuza arz edeceğim. 
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Söz Sayın Mustafa Yılmaz ' İneeoğlu'nundur. 

MUSTAFA YILMAZ İNCEOĞLU (Afyon 
Karahisar) — Çok muhterem arkadaşlar ma
lûmu âlileridir ki, 114 sayılı Kanun 147 öğre
tim üyesini vazifelerinden affetmiş ve bir da
ha öğretim üyeliğine ve yardımcılığına alına
mayacaklarına dair hüküm yaz'etmiş bulun
makta idi. 

Bu hükümler bugünkü Anayasamızın 58 
ve 40 ncı maddelerine tamamen muhalif bu
lunmaktadır. 

Anayasamızın 58 nci maddesinde her Türk 
kamu hizmetlerine girmek hakkına sahiptir. 
Hizmete alınmada ödevin gerektirdiği nite
liklerden başka hiçbir ayırım gözetilemez, de
nilmekte ve 40 ncı maddesinde de herkesin 
dilediği alanda çalışma hürriyetine sahibol-
duğu hükmü vaz'edilmiş bulunmaktadır. 

Bu itibarla tamamen antidemokratik olan 
bu kanunu acilen ilga etmek vatani ve vicdani 
bir zaruret halini almış olduğundan tasarıyı 
getiren arkadaşlarımıza ve Hükümete teşek
kürlerimizi arz etmeyi bir vecibe bilirim. 

Hukuka bağlı bir Devlet nizamı içinde ya-
şıyan her vatandaşın ne gibi davranışları yü
zünden ne gibi hükümlerin tatbik edileceğini 
bilmesi ve haksızlığa uğradığına kaani olduğu 
zaman muayyen kazai meri el ere başvurma yo
lu açık bulunması lâzımdır. 

Halbuki 114 sayılı Kanunun 5 nci maddesi 
bu yolu da kapamış bulunmakla insan hakla
rını ihlâl eden bir hükmü ihtiva etmektedir. 

Bütün bunlar kamu düzeni, adalet ve ne-
safet esasları, insan hakları, hukuka bağlı bir 
Devlet anlamı ile uzlaşamıyacak mahiyette ol
duğu hepinizin malûmudur. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bir memleket ancak ilim ve irfan voliyle 

yükselebileceği halde yurdumuzun yüksek öğ
retim kadrosundaki noksanlığa inzimam en 147 
öğretim üyesinin görevlerinden uzaklaştırılmış 
olmaları muhtariyeti zedelenen üniversite mu
hitinde, efkârı umumiyede yerli ve yabancı 
matbuatta geniş akisler yapmıştı. Hattâ Sayın 
Devlet Reisi hatadan dönmek fazilettir diye 
hatalarını tashih edeceklerini vadettikleri hal
de fırsat bulunamadığı ifade edilmektedir. 
Bu kanun kabul edilmesi yalnız 147 lerin şa- j 
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hısîarıria karşı işlenmiş hatayı tamir değil, 
hukuk ve adalet güvenliğimizi kuvvetlendir
miş olacaktır, 

Üniversite akademik hayatının yürüme
sinde şart olan hukuk görevinin yeniden ku
rulması için 114 sayılı Kanunun bütün netice
leriyle birlikte kaldırılmaması şart olduğuna 
ben de kaani bulunmaktayım. Hepinizi hür
metle selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Müzakerenin kifayeti hakkın
daki takrirleri okutuyorum. 

C. Senatosu Başkanlığına 
Konu kâfi derecede vuzuh bulmuş ve anla

şılmıştır. Bu sebeple müzakerenin kifayetini 
arz ve teklif ederiz. 

İçel Maraş 
Oavit Okyavuz Cenap Aksu 

İstanbul Zonguldak 
Fethi Başak Tevfik İnci 
İstanbul îçel 

Özel Şahingiray Talip özdolay 

Yüksek Başkanlığa 
Mevzuu üzerinde kâfi miktarda görüşme 

yapılmış ve tenevvür edilmiş olduğundan müza
kerenin kifayetini arz ve teklif ederiz. 

Konya Elâzığ 
Ahmet Onar Rasim Giray 

Ağrı 
Veysi Yardımcı 

BAŞKAN — Efendim, daha konuşmak isti-
yen 4 arkadaşımız var. Bunlar; Sayın Sarı
göllü, Hüsnü Dikeçligil, Fehmi Alpaslan, Et-
hem Menemencioğlu. 

Kifayeti müzakere aleyhinde, buyurun 
Fehmi Alpaslan. 

FEHMt ALPASLAN (Artvin) — Çok muh
terem arkadaşlarım, bu kanunun- ruhu, mâ
nası, esbabı mucibesi, Muhterem Cumhuriyet 
Senatosu üyelerini yakından ilgilendiren ve 
en hassas tarafları ile dahi üzerinde durmala
rına sebebolan bir kanun olması itibariyle 
esasen bilinen, üzerinde çok müzakereler, mü
nakaşalar cereyan etmiş bir kanundur. Yal
nız, henüz buradaki, görüşmelerin birbirine 
aykırı bir mahiyet arz etmesi karşısında, ka
rara ••varılacak maddelerin müzakeresine geçi
lecek bir vaziyete gelinmediği kanaatindeyim. 
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Eğer müzakereler başından beri cereyan ettiği 
gibi, yapıcı vasfı ile devam edip gitse idi o za
man meselenin müzakere edilir tarafı kalmamış
tır diye maddelere geçmek mümkün olurdu. 
.. 'Ama gördük ki; Anayasanın tıika'bma sığın
mak suretiyle meseleleri başka zaviyelere gö
türmek ve sanki Anayasa kendilerine gökten 
gelmiş gibi, hocalara kur yapmak gibi başka 
maksatlar için sözler de söylenmektedir. 

BAŞKAN — Lütfen kifayeti müzakere aley
hinde... Esasa girmeyin. 

FEHMÎ ALPASLAN (Devamla) — Bura
ya gelmek imkânını bulanları, ve dil uzatan
ları ortaya koydu. Biz bu 'bakımdan 'bu ka
nun içinde 'herşeyi konuşacağız. Biz, hiçbir za
man 27 Mayıs ruhuna aykırı bir kanun kabul 
etmiyeceğimizi, ama 'bu kanunu o mânada anla
dığımız için bizzat teşviklerimizle buraya getir
diğimiz ispat edeceğiz ve 'Türkiye'ye de bunu 
ispat etmiş olacağız. Bu itibarla müzakereye 
devam etmeliyiz. (Tabiî üyelerden; alkışlar) 

BAŞKAN — 'Takrirleri dinlemiş bulunuyor
sunuz. Müzakerelerin kifayeti teklif ediliyor. 
Müzakereyi kâfi görenler lütfen işaret versin
ler... Kâfi görmiyenler... Müzakere kâfi görül
müştür. Şimdi ivedilikle maddelere geçilmesi
ni reylerinize arz edeceğim. Mazbatada ivedilik 
teklifi vardır. Maddelere geçilmesini, ivedilikle 
beraber, kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Üniversite öğretim üyelerinden bâzılarının 
vazifelerinden affına ve bâzılarının diğer 
fakülte ve yüksek okullara nakline dair 
27 . 10 . 1960 tarihli ve 114 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin kaldınlması ve yeni hükümler 

eklenmesi hakkında Kanun 

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

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 114 sayılı kanuna ekli 1 
ve 2 sayılı cetvellerde ad ve soyadları ile aka
demik unvanları gösterilip adı geçen kanu
nun 1 ve 2 nci maddeleri gereğince üniversi
telerdeki öğretim üyeliği veya öğretim yar
dımcılığı ıgarevlerinden affedilen veya başka 
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fakülte veya yüksek okullara nakledilen An
kara, İstanbul, Ege «İzmir»1 ve Atatürk üni
versiteleri ile İstanbul Teknik Üniversitesi 
mensupları (emekliye ayrılanlar veya başka 
göreve atanmış olanlar dâhil) eski akade
mik unvanları ve dereceleri saklı tutulmak 
şartiyle ve senatoların uygun görmesinden 
başka her hangi bir işleme ihtiyacolmaksı-
zın öğretim üyeliğine veya yardımcılığına ka
bul ve tâyin olunurlar. 

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 — Maddenin ikinci fıkrasının ta
dili hakkında Sayın Vehbi Ersü ve üç arkada
şının bir takriri vardır, okutuyorum. 

C. Senatosu Başkanlığına 
27 . 10 . 1960 tarih ve 114 sayılı Kanunun 

bâzı maddelerinin kaldırılması ve yeni hüküm
ler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının 
2 nci maddesinin 2 nci fıkrasındaki «kararların 
kanuni gerekçeli olması»1 kaydı kaldırılarak fık
ranın aşağıdaki şekilde düzeltilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Tabiî Üye Tabiî Üye 
Vehbi Ersü Muzaffer Yurdakuler 
Tabiî Üye Tabiî Üye 

Ahmet Yıldız Mucip Ataklı 

2 nci fıkra: «Senatoların bu öğretim üye
leri ve yardımcılarının görevlerine dönmeleri 
ile ilgili kararları aleyhine açılacak dâvalar en 
geç üç ay içinde hükme bağlanır.»' 

BAŞKAN — önerge uygun görülmeyenler 
hakkında verilecek •kararların kanuni gerekçeli 
olması kaydına lüzum görmemektedir. Encü
menin mütalâası?.. 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI HIFZI 
OĞUZ BEKATA (Ankara) — İştirak etmiyo
ruz. 

BAŞKAN — Encümen iştirak etmiyor. Tak
riri kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Maddeyi olduğu şekliyle reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 
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MADDE 3. — Ankara, İstanbul, İstanbul 

Teknik üniversiteleri kadrolarına ilişik cetvel
lerdeki kadrolar eklenmiştir. 

BAŞKAN — Eğer, Heyeti Celilenrz okunmu
şa kadroyu okutmayalım. (Okunmasına lüzum 
yok sesleri) O halde maddeyi olduğu gibi eetve-
liyle birlikte reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Ka'bul etmiyenler... Kabul edilmişti t-. 

MADDE 4. — 27 Ekim 1960 tarihinden bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar gecen 
süre içinde ikinci maddede adları geçenlerden 
açikta kalmış ve emeklilikle ilgisi kesilmiş 
olanların borçlandırılması suretiyle emeklilik 
ve terfi süreleri tamamlanır ve lıerbir'ine iki 
aylık maaş ve ödenekleri tutarında tazminat 
Ödenir. 

BAŞKAN —- Maddenin değiştirilmesi hak
kında bir arkadaşımızın takriri vardır. Okutu
yorum. 

Ouırihuriyet Senatom Başkanlığına 
4 neü maddenin (114 sayılı Kanunun meri

yete girdiği 27 Ekim 1960 tarihinden bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen 
süre, 2 nei maddede adı geçenlerin borçlandır
ma suretiyle emeklilik ve terfi sürelerine katı
lır ve bu süre içindeki aylıkları tutarı kendilerine 
eksiksiz Ödenir), şeklinde değiştirilerek kabul 
olunmasını arz ve teklif ederim. 

Bolu Senatörü 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BAŞKAN — Encümenin mütalâası var m i l . 
Tadile iştirak ediyor mu?.. 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI HIFZI 
OĞUZ BEKATA (Ankara) — Hayır. 

BAŞKAN — Encümen iştirak etmemekte
dir. Takriri reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler;.. Kabul edilmemiş
tir. 

Maddeyi aynen reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE — 2 nei maddenin şümu
lüne giren öğretim üyeleri ve yardımcıları 
hakkında mezkûr maddeye göre gereken işlem
ler, üniversite senatolarınca, bu kanunun yü
rürlüğe 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 
dışarda mukaveleli olarak çalışanların bu ka
nunun yürürlüğe girmesinden önce yaptıkları 
mukavelenin sona ermesine kadar haklan sak
lı tutulur. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SUPHİ BATUR (Sinop) — Efendim, 'ben

deniz encümenden bir sual sormak istiyorum. 
Maddenin son fıkrasında, «Ancak, bunlardan, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olanlann bu 
sıfatları sona erene ve her halde bu devre niha
yetine kadar;...» denilmektedir. Ama, Senato 
için durum nasıldır? Malûmuâliniz Senatoda 
kur'a vardır. Burada kastedilen müddet, nedir? 
Hangi müddettir? Altı sene mi devam edecek? 
Arkadaşlar acele ediyorlar, kanun müstaceli-
yeile görüşülüyor. Çabuk çıksın diye bir isti
calleri var. Belki haklılar, ama, özür dilerim, 
buradaki ifade (Senatonun durumu bakımın
dan, tatmin eder bir vaziyette değildir. Zanne
diyorum ki, şimdi, Bütçe Komisyonu arkadaş
larımızın söylediği mâna tou şekilde ileri bir 
mahiyet alamaz. Çünkü Senato 6 sene mi, 8 se
neye mi çıkar Allah 'bilir. Onun için bunun 
düzeltilmesi lazımgelir. Bütçe Encümeninden 
hassaten rica ediyorum; bu hususu lütfen dü
zeltsinler. 

BAŞKAN — Buyurun. 
BÜTÇE ENCÜMENİ SÖZCÜSÜ MUHİT

TİN KILIÇ (Konya) — Muhterem arkadaşla
rım, Suphi Batur Beyin teklifini dikkatle din
ledik ancak bunlardan Türkiye Büyük Millet 
Meclis üyesi olanların bu sıfatları sona erene 
ve her halde 'bu devre nihayetine kadar» tâbi
rinden Encümen olarak biz şunu anlıyoruz; bu
gün (bir öğretim üyesi Senatör istifa eder, sı
fatı sona erer, üniversiteye döner veya iki se
ne sonra kur'a çekilir sıfatı sona erer kürsüsü
ne döner. Şimdi muhterem arkadaşımdan bir 
sual sorsam belki o da cevabını veremezler. Ka
nun iki sene sonra kur'a çekilir diyor. Güzel, 
Seçim Kanununda Marttan Marta der. Önümüz
deki Mart gelirse iki sene tamam oluyor mu? 
Yani, Anayasada bu tâbirin kesin olarak ifa
desi yok. O zaman bunun tatbiki mümkün ola-
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bilecek midir? (Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyesi olanların bu sıfatları sona erene) denil
diğine göre, istifa edip de ayrılanların müddet 
durumları ne olacak? (her halde devre niha
yetine kadar) deniliyor malûmuâliniz, senato
da 3 devre vardır. Birinci devre 2 sene sonra so
na eriyor, ikinci devre 4 sene sonra sona eri
yor. Üçüncü devre, kur'a isabet etmzse, altı 
sene sonrasına kadar üyelik devam ediyor. Yani 
üyeliğin sona ermesi altı senenin sonundadır. 
Komisyonca biz bunu bu şekilde anlıyoruz. Hu
zurunuzu, bu şekilde anladığımızı izah etmek 
için, işgal ettim. Hürmetlerimle. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Söz isti
yorum, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Artukmae. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhte
rem arkadaşlar, bu geçici maddeyi iki kategori
de mütalâa etmek icabediyor. Bunlardan biri
si; dışarda mukaveleli olarak vazife almış olan 
öğretim üyeleridir. Bunlar, elbette ki, kendi 
branşlarında, çalışmakta ve ihtisaslarını artır
maktadırlar. 

îkinci katagoriye dâhil olanlar Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyesi arkadaşlarımızdır. 
Maddeye göre, bu arkadaşlarımızın şimdi bahis 
mevzuu edilen devreler sonunda ayrılmaları 
derpiş olunmaktadır. Nâçiz kanaatime göre, bu, 
sakat bir yoldur. Malûmuâlileri, öğretim üye
leri, daima, hem kendisini yetiştirmek ve hem 
de talebesini yetiştirmek durumundadır, öğre
tim üyeleri uzun müddet teşriî hayatta kalmak
la, bu vasıflarını kaybetmiş olacaklardır, kana
atindeyim. Bu bakımdan, üniversiteye intisab-
cdecek her hangi bir öğretim üyesinin hakkı 
hiyarmı kullanması gerekmektedir. Ya üniver
siteyi tercih etmeli, ya Mecliste kalmalıdır. Ni
tekim, bunun daha önce tatbikatı da olmuş- i 

ı tur. Hatırladığıma göre Dil - Tarih ve Coğraf- j 
ya Fakültesinin kuruluş zamanında böyle bir j 
tatbikat olmuş, bir kısım hocalar, üniversitede- j 
ki kürsülerine dönmüş, bir kısmı da siyaseti i 
tercih etmiş idi. Bu esbabı mucibe ile bir tak- ; 
rir sunuyorum. j 

Bu takrirden maksadım, geçici maddedeki; i 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olanların...) j 
ibaresinin ve bununla irtibatı olan (devre niha- j 
yetine kadar) kelimelerinin ikinci fıkradan çı- \ 
karılmak suretiyle maddenin salim bir hale gel- i 
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mesi ve arz ettiğim şekli almasıdır. Yüksek Re
isliğe takririmi arz ediyorum, kabulünü muh
terem arkadaşlarımdan istirham ederim. Saygı
larımla. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İHSAN AKPOLAT (Muş) — Komisyon adına 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

İHSAN AKPOLAT (Muş) — Muhterem arka
daşlarım, demin konuşan kıymetli arkadaşımı
zın fikirlerine, Millî Eğitim Komisyonu olarak 
iştirak edemiyoruz. Zira; arkadaşımızın söyle
diği gibi, bir kaziye hüküm ferma olsaydı, biz
ler de şu anda öğretmenlik meslekimizden ya
hut senatörlüğümüzden birisini tercih etmemiz 
icabediyor. Bu arkadaşların, bu ilim adamları
nın öyle kısa bir devre sonunda artık kürsüle
rine dönemiyecek kadar bilgilerini yitirmeleri, 
kaybetmeleri bahis mevzuu olamaz. Kaldı ki, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olanlar, 
Bütçe Komisyonu Sözcüsü arkadaşımızın da 
işaret buyurduğu gibi, iki sene, dört sene ve
yahut altı sene sonra kur'a neticesinde devre
leri hitam bulacağına göre, bu devreler hita
mında üniversiteye dönmeleri bahis mevzuudur. 
Ve bu da kendi ihtiyarlarına terk edilmiştir. 
Dışarda bulunanların muhakkak ki, mukavele
lerinin neticesini bekliyecekleri tabiîdir. Mu
kaveleleri olduğundan işlerini derhal terk ede
mezler, Mukaveleleri bittiği tarihten itibaren 
üniversiteye dönüp dönmiyecekleri hususun
daki kararlarını bildireceklerdir. Maddeye ko
misyon olarak iştirak ettiğimizi sayın senatör 
arkadaşlarımıza arz ederim. Hürmetlerimle. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Söz istiyorum, 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, Suphi Bey. 
SUPHİ BATUR (Sinop) — Efendim, Mu

hittin Kılıç arkadaşımızı dikkatle dinledim. 
Ama beyanları bendenizi tatmin etmedi. (Ola
bilir, sesleri) Neden tatmin etmedi? Bir defa 
ikinci Meclis hakkında beyan ettikleri ifadeleri 
doğru değildir. Her iki Meclisin birbirinden 
ayrı hususiyetleri vardır. Birinci Meclis, dört 
senede bir seçilir. İkinci Meclis, devrenin dol
ması ile yenilenir. Öyle değil mi? Eski tâbir ile 
ifade edeyim. Za'fı telif var. Ama, za'fı telif 
Bütçe Komisyonu üyelerinin zapta geçen ifade-
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leri ile düzeltilebilir mi? Bendeniz düzeltilemi-
yeceği kanaatindeyim ve düzeltilemez de. Ka
nun, madde olarak, kelime olarak üzerinde du
rulan bir müessesedir. Zabıttaki ifadeler de bu
nu asla doğrultanı az. Evvelâ, za'fı telifi, ondan 
sonra da bu.yanlışlığın, isticaden ileri geldiğini, 
lütfen, kabul buyurun arkadaşlar. (Alkışlar) 

SAÎM SARIGÖLLÜ (Aydın) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
SAÎM SARIGÖLLÜ (Aydın) —- Muhterem 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, Bütçe Encü
meninde çalışan arkadaşlarımız bir nevi sureti 
hal bulduklarını iddia ediyorlar. Fakat, bu su
retle hal, kanun tekniğine uymadığı gibi, endi
şeleri de izale etmiyor. Asıl işin garip tarafı şu; 
114 sayılı Kanunla vazifelerinden ayrılmış olan 
arkadaşların hakları bu kanunla yeniden tanı
nıyor. Şunu kabul etmemiz lâzımdır ki, cemi
yet durmaz, binaenaleyh, bu arkadaşlar, o ta
rihte vazifelerinden ayrıldılar, diye 6 sene hem 
teşriî sıfatlarını muhafaza edecekler, hem de 
her gün inkişaf ettiğini kabul ettiğimiz bir 
ilim âlemine, medeni bir cemiyete 6 sene sonra 
döndükleri zaman, bir nevi Babil kulesi gibi 
acayip bir şeyle karşılaşacaklar. Eğer ortada 
bir ilim mevzuu varsa ve bu arkadaşlarımız, bu 
vatan çocukları hakikaten ilim sahasına dön
meyi arzu ediyorlarsa, bunlara verdiğimiz hak
kın istimalinde aynı müddete tâbi olurlar ve 
tercih haklarını kullanırlar. Yoksa, burada 6 
sene kalırlar. Ondan sonra şu veya bu partiden 
olurlar, bir de üniversiteye politika sokmaya 
giderlerse maalesef çok yazık olur. En hüsnüni
yetli arkadaşlarımız dahi, böyle bir şey yapar, 
diye bir iddiada bulunmuyorum, ama, insanız, 
zayıf noktalarımız vardır, politikaya kapılabi
lir. Bir mahzuru da şu; Senatoya veya Meclise 
seçilen bir arkadaşımız acaba istifa eder de ge
lir mi, diye üniversite kadroları bekletilecek. 
Bir gün kızacak; «Ben buradan memnun deği
lim, üniversiteye dönüyorum, azizim» diyecek, 
gidecek. Vallahi bu bana garip geldi, özür dile
rim. Bunun için de bir tadil teklifi verdim. 

Sonra bâzıları her hangi bir sebeple işlerin
den ayrılmış, dış memleketlerle akitler yapmış 
olabilirler. Ama bir şahıs hakkında, dış memle
ketle, akit yaptı, diye hususi bir kanun şevkine de 
taraftar değilim. Bu kanun umuma şâmil bir 
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kanundur. Bu şekilde akit yapmış olan arkadaş 
eğer dilerse, gittiği yerde kalır veya döner. 
içimizdeki arkadaşlar da isterlerse, lütfederler, 
aramızda kalırlar, bizi irşadederler. Hakikaten, 
eğer, «Biz buraya üniversite1 hayatına devam 
edemediğimiz için geldik, üniversite hayatımız 
devam etse idi, politikaya girmezdik» diye dü
şünenler varsa, bu arkadaşlarımıza izin vere
lim, kendi yerlerine dönsünler. Binaenaleyh, 
verdiğimiz takrir gayet sarihtir; geçici madde
nin son fıkrasında; «işlemler üniversite senato-
larınca, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren en geç 30 gün içinde yapılır» diyoruz. 
Madde; (Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi 
olanların bu sıfatları sona erene, ve her halde 
bu devre nihayetine kadar ve dışarda mukave
leli çalışanların) diyor-, istirham ederim arka
daşlar, tekrar bu geçici maddeyi bir okuyun, 
göreceksiniz ki, böyle bir kanun teklifi olmaz. 
Ya üniversite, ya politika... Binaenaleyh, 30 gün 
içinde bu tercih haklarım kalkınırlar. Bir arka
daşı düşünelim, üniversitede hocadır, politika
ya atılmak istiyor ve bunun için istifa ediyor, 
ondan sonra, dönüp geliyor, üniversiteye. Bu 
şekilde, yani bugün üniversitede mukayyet, va
zifeli bir şahsın aynı zamanda. Mecliste kalma
sına hukukan imkân yok. Bu hususlar yalnız 
147 I ere tahsisen, yani istedikleri anda politika
dan üniversiteye dönebilirler. Özür dilerim, 
kendilerine bir hak veriliyor, bu artık hak üs
tü hak mikabı oluyor. Aynı zamanda bir redak
siyon ile kanunun, yazılış şeklindeki hükümler
de değiştiriliyor. Bu, Bütçe Komisyonunda dahi 
sorulmamış. Her nasılsa yangından mal çıkarır 
gibi çıkarılan kanunun, arkadaşımızın da bu
yurduğu gibi, tatbik şekli, bulunamaz. Binaen
aleyh, tadil teklifimin oya arzında, tadil lehin
de ve bu arz ettiğim hükmün kaldırılması le
hinde oy vermenizi istirham ediyorum. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Sayın Tokoğlu. 

LÜTFt TOKOĞLU (Kocaeli) — Muhterem 
Başkan, muhterem üyeler; bendeniz, Saim Sarı
göllü arkadaşımızın huzurunuzdaki beyanları
nın tabiatı eşyaya uymadığı kanaatiyle huzuru
nuza gelmiş bulunuyorum. 

Muvacehesinde bulunduğumuz mevzu, 114 
sayılı Kanunun kaldırılması ve yerine yenisinin 
ikamesinden ibarettir. 
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114 sayılı Kanunla haklarım kaybetmiş olan 

muhterem hocalarımız, iradelerinin dışında ta
biatı eşyanın bizatihi içine girmişler ve orada 
kendilerine yeni bir istikbal aramak mecburiye
tinde kalmışlardır. Bu sebeple bugünkü durum
ları, Senatoda bulunuşları veya dışarda muka
veleli vazife almış olmaları 114 sayılı Kanun 
hükmünce bir emrivakinin ta kendisidir. O hal
de 114 sayılı Kanunun meydana getirdiği bu 
emrivakiden neşet eden bugünkü fiilî ve huku
ki durumu realiteye uygun, hak ve nesafet kai
deleri ışığı altında mütalâa etmek mecburiye
tinde bulunduğumuz aşikârdır. 

Arkadaşım Sarıgöllü teklifinde esbabı muci
be olarak, şunu ileri sürmektedir: İlim daima 
tatbikat ister, üzerinde çalışılmak ister. Sarahatle 
ifade etmek isterim ki, biz o kanaatte değiliz. Ak
sine biz şu kanaatteyiz ki, ilimden gıdasını almış 
olan kimseler, nerede olurlarsa olsunlar, nerede 
'bulunurlarsa bulunsunlar bu gıdadan mahrum 
kalmak istemezler. Senatoda olmak, ilimden 
mahrum kalmak ve o gıdadan mahrum olmak de
mek değildir. (Alkışlar) 

Kaldı ki, milletin reyi ile seçilen, milletin te
veccühünü kazanmak suretiyle millî iradeyi tem
sil etme şerefine mazhar olan arkadaşlarımızın 
bu haklarından mahrum bırakılması, bence millî 
iradeye da'hi karşı gelmek demektir. O halde rica 
ediyorum, Saim Sarıgöllü arkadaşımız iddiaların
dan vazgeçsinler ve geçici 2 ne i maddenin ay
nen kabulü üzerinde bizimle muta'bakatte bulun
sunlar. 

Arz edeceğim ikinci 'bir mesele de şudur: Muh
terem bir arkadaşımız kanunun bu maddesinde 
za'fı telif bulunduğunu ileri sürdüler. Bendeniz 
bunun üzerinde hukuki ve ilmî münakaşa yapacak 
değilim. Benim için kıymetli olan mesele, yük
sek öğretim üyelerinin bir an evvel vazifelerine 
başlamaları keyfiyetidir. Bunu temin etmek için 
her fedakârlığa hazırım. Bu fedakârlık için dü
şündüğüm mesele, maddede za'fı telif iddiası bir 
an için vâridolsa dâhi, bu iddianın kanunun tat
bikatında zararlı olup olmıyacağıdır. Benim için 
mühim olan mesele budur. Bu kanaat ışığı altın
da muhterem arkadaşıma arz etmek isterim, de
rim ki: Kanun lâfzı ile ve ruhu ile muteberdir. 
Bu sebepten, bu kürsüde kanun müzakere edilir
ken dermeyan edilen mütalaalar hassaten Komis
yon Sözcüsünün ifadelerinin zapta geçmesi mü

himdir. Çünkü, kanunun rulııum ve lâfzını ou 
zabıtlar temin edecektir. Bu sebepten dolayı muh
terem arkadaşım Muhittin Beyin kürsüde komis
yon namına ifade etmiş olduğu sözler kıymetli
dir. Kanunun zarasız olarak, dürüst olarak ve 
tabiatı eşyaya muvafık olarak tatbikatına medar 
olacaktır. Bu itibarla hiçbir tadil teklifi kabul 
etmemenizi istirham eder, hürmetle huzurunuz
dan ayrılırım. (Alkışlar) 

BAŞKAN 
run efendim. 

Komisyon söz istiyor mu? Buyu-

MlLLl EĞİTİM KOMİSYONU ADINA 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Muhterem 
arkadaşlarım, benden önce konuşan arkadaşımız 
meseleyi tamamiyle mânalandırdı. Hakikaten bu
raya seçilerek gelen arkadaşlarımızın tekrar üni
versiteye dönmesinde bir sakınca yoktur. Bu es
kiden de böyle olmuştur. Bir öğretim üyesi, me
bus seçildikten sonra, devre hitamında üniversite
ye dönmek istemişse, dönmüştür. Bu şekilde tek
rar vazife alan profesörlerimiz çoktur. Aynı za
manda arkadaşımızın şöyle bir endişesi var: Aca
ba dönenler siyaset yaparlar mı, diyor. Üniversi
tede kalanlar da zaten isterlerse siyaset yapıyor
lar. Yeter ki, ilim adamı kendisini bundan uzak 
tutabilsin. 

İkinci bir nokta vardır. Bu muhterem ar
kadaşlarımıza bir hak verdik: Eğer ilmi seviyor
larsa, Türk çocuğuna faydalı olmak istiyorlarsa 
istifa eder giderler. Yahut da devre sonunu .bek
lerler ve ondan sonra kürsülerine dönerler. Yani 
ilimle siyaset arasında bir tercih yapmaları tama
men kendilerine kalıyor. 

Diğer bir nokta da; dış memleketlere giden 
profesörler meselesidir. Demek ki, onlar bir kıy
met taşıyorlar ki, dış memleketler kendilerini 
çağırıyorlar. Ve dış memleketlerde bizim ilmî 
sahada kıymetlerimiz olduğunu ispat ediyorlar. 
Onlar da bilâhara mukavelelerindeki müddetleri
ni bitirdikten sonra buraya dönecekler ve çocuk
larına faydalı olacaklardır. 

O halde bu kanunun, bence, aykırı bir tarafı 
yok, daha çok sevimli tarafı vardır. Senatörlerin, 
hakikaten, hassasiyetle, samimiyetle kanunun üze
rine eğilerek ideal ibirliğine varmaları Maarif 
Komisyonu olarak bizi sevindiriyor. Senatonun 
kalbinde hakikaten memleket sevgisi vardır. 

Hürmetlerimi sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın öztürkçine. 
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RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın ] 

Başkan, muhterem arkadaşlar; bu 'kanunun geçi
ci ikinci maddesi Üniversite Kanununun 62 nci j 
maddesine aynen uymaktadır. 62 nei madde ge
reğince, üniversite öğretim heyeti gerekirse, her 
hangi bir profesöre, gerek yurt içinde, gerekse i 
yurt dışında vazife alabilmesi için izin. verebilir. 
Bir misal arz edeyim. Yıllarca İstanbul Vali ve 
Belediye Başkanlığı yapmış olan Profesör Falı- j 
rettîn Kerim Gökay, üniversiteden izin almak su
retiyle bu vazifelerde bulunmuştur. Bu adam j 
(Gülüşmeler) vazifeleri yaptığı sırada, ilim ve | 
irfanından, hiçbir şey kaybetmemiştir, ilim ve ir
fanı eksilmem iştir. ı 

Nitekim, Koalisyon .Hükümeti de üniversite- j 
den izin alan bir Profesörü İstanbul Belediye 
Başkanlığına tâyin etmiş, bu sayın Profesör va
zifesine başlamıştır. j 

Demek ki, bu geçici ikinci madde Üniversite I 
Kanununun 62 nei maddesine aynen uyduğuna S 
göre tasarının aynen kabulünü istirham ederini. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti-
yen var mı f 

FİKRET TURIIANGİL (Aydın) - Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
FİKRET TURIIANGİL (Aydın j — Sayın 

Başkan, muhterem senatörler. Suphi Batur ar
kadaşımız demin bir noktayı izah etti, Komis
yon Sözcüsü arkadaşımız da cevap verdiler. 

Geçici onuncu maddeyi tetkik edersek, yeni
lenecek Cumhuriyet Senatosu üyelerinin isimleri 
2 senenin, bitiminden 2 ay evvel ad çekilmek su
retiyle tesbit edilir. Bu 2 aylık müddet, adı çı
kanın yeniden seçime katılıp tekrar Senato üye
si olması imkânını kendisine vermek içindir. Ye
ni seçilen üye vazifeye başlamadan ad çeken üye
nin vazifesi nihayete ermiyeceği kanun hükmü
dür. Şu halde geçici maddede zikri geçen iba
reye göre,, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği 
sıfatı yeniden seçilecek arkadaştan kalkmıya-
eaktır. Bu ibareyi bu şekilde mütalâa ettiğimiz 
takdirde Meclisin, eski üyesi, yeni üyesi olarak 
aynı Mecliste kalacaktır. Bu bakımdan, mad
dedeki üyelik sıfatının bitimi, ad çekme tarihin
den itibaren mi kabul ediliyor; ad çekme ve iki 
aylık müddetin hitamından itibaren mi kabul 
ediyorlar! Yoksa bu iki ay bitiminden sonra 
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tekrar Senato üyeliğine hak kazanırsa, iki sene 
sonraki durumu mu mütalâa ediyor? 

Bu hallerde; o arkadaşın Senatodaki durumu 
nasıl mütalâa edilecek';' Bu hususun da zapta 
geçmesi bakımından izahını rica edeceğim, hür
metlerimle. 

BAŞKAN - - Buyurun, Komisyon... 

BÜTÇE KOMİSYON D ADINA MUHİTTİN 
KILIÇ (Konya) — Muhterem arkadaşlarını, ben
den önce konuşan arkadaşımız, mühim bir nok
taya temas buyurdular. 

Diyorlar ki, Senatoda, iki sene sonra yapıla
cak seçim için, iki ay evvel ad çekme suretiyle, 
üçte bir üye kura ile tesbit edilir. Bu tarihten 
itibaren üyelik zeval bulacak mı! Yoksa yeniden 
seçime girme hakkı verildiğine göre, yeniden se
çime girerse hal ne olacaktır? 

Biz encümen olarak ilci senenin bitimini na
zara alıyoruz. Hattâ o kadar nazara alıyoruz ki, 
demin arz ettiğim gibi ve yine Suphi Batur arka
daşımın hatırımda kaldığına göre, seçim kur'a-
snıi Martta çekmek ieabediyor. Yani bizim önü
müzdeki Martta üçtebirimiz kuraya tâbiynıiş 
gibi bir mâna çıkıyor. Ama, Anayasaya göre bu 
kur'a iki senede bir olur. 

Şimdi bu kur'a veya seçim iki sene zarfında 
olmadı da iki seneyi üç ay geçe oldu. Ad çekme 
bir kere, sureti kafiyede üyenin, üyelik sıfatına 
zeval vermez. Ve üniversitedeki görevine dön
meye icbar etmez. Buradaki görevi devre sonuna 
kadar devam eder. Devre, Millet Meclisinde dört 
senenin iıitamına veya su kadar ay zarfında Hü
kümet Millet Meclisinde iki defa itimat alamazsa. 
bilmem şu şekilde Meclisin feshim; kadar devam 
eder. Senatoda da, her iki senede bir defa yapıl
ması iktiza, eden seçimden iki ay evvel çekilen 
kur'a tarihinde devre sona ermiş değildir. 

Şunu da arz edeyim ki, yeni Anayasaya göre, 
muhterem senatörün de pek âlâ malûmudur ki, 
fevkalâde haller dolayısiyie seçim bir sene uza
tılabilir-. Biz komisyon olarak, bu uzatılan bir 
senelik secimin de, arz ettiğim şekilde hocanın 
bu hakkı müktesebine dâhil olduğuna kaaniiz. 

Diğer taraftan muhterem arkadaşlarımızdan 
birisi, zannederim Saim Sarıgöllü arkadaşımız 
yurt dışında vazife almışsa, oradan ayrılıp gelir 
vazifesine başlar, diyor. 

Pekâlâ bilirsiniz ki, beynelmilel mukaveleler 
- bizde de çok defa tatbik edildiği gibi - karşılık-
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lı cezai şartlarla yapılır.. Burada üniversite öğ
retim üyesi vazifesinden affedilmiş ve çok me
şakkatli iktisadi şartlara dayanmıştır. Bu öğre
tim üyesi gitmiş, şerefiyle mütenasip yurt dışın
da bir vazife bulmuştur. Bu vazifesinde elbet-
teki bu üniversite onu muayyen bir müddetle 
mukayyet tutmuş ve karşılıklı cezai şart tahmil 
etmiştir. 

Şimdi bu hocaya kanunla bir hak tanıyarak, 
gel buraya dediğimiz zaman, mukavele ile bağ
landığı yerdeki mukavelesini bozacak ve tahmil 
edilen cezai şart gereğince tazminat vermesi 
icabedecektir. Böyle olunca. Büyük Meclis ve 
Senato elbette ki profesörün haklarını düşün
mek mecburiyetindedir. 

Şunu da arz etmeden geçemiyeceğiın, muh
terem arkadaşlarımdan bâzıları, zannederim sür-
çü lisanla «za'fı teliftir, ne gibi bir maksatla is
tical buyuruyorlar?» gibi tâbirler kullandılar. 
Bu bizi üzüyor. Bizim şahıslarımızda ve yakını
mızda böyle bir arkadaşımız yok. Ama hepsi 
yüksek öğretim üyesi olan bu arkadaşları kendi
mize kendimiz kadar yakın buluyoruz. Encümen 
olarak bunda da haklı olduğumuzu zannediyo
ruz. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyuran Suphi Batuı. 
SUPHİ BATUR (Sinop) — Muhittin Bey ar

kadaşım, kürsüden inerken «zâ'fı telif» kelime
sine katıldılar ve üzüntülerini beyan ettiler. Bi
zim bildiğimize göre, kanunlar tedvin edilirken 
hiçbir işti baha meydan vermiyecek şekilde onla
ra vuzuh verilmesi, herkesin anlıyabileeeği bir 
şekilde yazılması şarttır. Biz sadece bu şartı ile
li sürdük. Yoksa başkalarını üzmek katiyen ak
lımızdan geçmez. Bu kanunun müstaceliyetini 
takdir ediyoruz. Ama tekrar edeyim ki, bu mad
dede tam bir vuzuh yoktur. Hattâ kanun lâfziy-
le ve ruhu ile hüküm ifade eder, buyurdular. 
Lâfzını ve ruhunu nereden çıkaracağız? Kelime
ler bir mâna ifade etmedikten sonra; kelimeleri 
yanyana istif ederken, onlara bir vuzuh verme
dikten sonra lâfzen ve ruhen kanun bir mâna 
ifade eder mi? Elbette etmez. 

Şimdiye kadar zabıtlara bakarak noksanları 
istihraç edilen bir kanun görmedim. Esas itiba
riyle, zaten Türkiye'de yapılan kanunların ekse
risinde, bu şekilde zaafı telif eseri, hattâ tedvin 
edilirken teknik noksanlık yüzünden çok kere 
tefsire gidilmiştir. Bundan sonra da bir sakat
lık olursa, Anayasa Mahkemesine gider. 
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Mâruzâtım bundan ibarettir. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Mad 

denin tadiline dair iki teklif vardır. Okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim sebepler dolayısiyle; geçi

ci maddenin 2 nci fıkrasından : (Türkiye'Büyük 
Millet Meclisi üyesi olanların bu sıfatları sona 
erene ve her halde bu devre nihayetine, kadar; ve) 
ibaresinin çıkarılması hususunun oya arzını tek
lif ederim. 

Y'ozgat Senatörü 
Sadık Artukmaç 

C. Senatosu Başkanlığına 
Üniversite öğretim üyeleri hakkındaki 114 sa 

yılı Kanunun tadiline dair müzakeresi yapılmak 
ta olan. metnin geçici madde kısmında, 

üniversite senatolarınca bu kanunun yürür
lüğe, girdiği, tarihten itibaren en geç. 30 gün için
de yapılır. Diye yazılı bulunduktan sonraki fık
rasını, 

Ancak bunlardan Türkiye Büyük Miillet Mec
lisi üyesi olanlarla dışarda mukaveleli olarak ça
lışanlar da aynı hükme bağlıdırlar. 

Şeklinde değiştirilmesini ve oya arzını taleb-
ederirn. 

Aydın Senatörü 
O. Saim Sarıgöllü 

BAŞKAN — Efendim, takrirleri dinlediniz, 
Zaten arkadaşlar fikirlerini ayrı avn izah etti-
ler. 

Takrirlere Encümen iştirak ediyor mu efen 
dim? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUHİTTİN Ki L i r 
(Konya) — İştirak etmiyoruz efendim. 

BAŞKAN — İştirak etmiyorlar. Şu halde 
takrirleri oyunuza sunuyorum. Aynı mahiyette 
olan bu takrirlerde, T. B. M. M. azalarına akl-
olan kısım hakkındaki tadil tekliflerini kabul 

j edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Şimdi, maddeyi aynen oyunuza sunuyorum 

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

MADDE o. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
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MADDE 6. — Bu kanunu Millî Eğitim Ba

kanı yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza, sunuyorum. 
Kabul edenler... Etnıiy enler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde tekrar söz istiyen 
var mıı? Buyurun Hıfzı Oğuz Bekata. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Muh
terem arkadaşlarım; bu kanun tasarısı, Cum
huriyet Senatosunun yüksek tasvibine mazhar 
olmuştur. Artık 147 1er, 18 ay gibi bir zaman
dan beri hasretini çektikleri ilim ocaklarına tek
rar döneceklerdir. Bu suretle toplum hayatımı
zın bir meselesi daha halledilmiş olmaktadır. 

Ancak, bu kanunun tatbikatında, üniversite
ler Senatolarının kendilerine tanınan salâhiyetle
ri hassasiyetle kullanacaklarından emin olmak 
istiyoruz. 

Her müessese gibi, muhtar üniversiteler de bir 
millet topluluğu içinde yaşarlar. Şu halde, efkâ
rı umumiyenin kontrolü dışında kalamazlar. 

Bu açıdan bakınca, pekâlâ anlaşılır ki, üni
versitelerimizin başına gelenlerin mesulleri, 
yine üniversitelerin kendileridir. (Bravo sesle
ri.) Bu bakımdan, olayların sebeplerini ara
mamak gerekir. Unutmamalıdır ki, kendi iç 
ahenklerini, kendi kontrol ve murakabelerini 
titizlikle, tam bir vazife ve mesuliyet şuuru 
içinde gerçekleştiren müesseselere dış müda
haleler yapılamaz. 

Bu itibarla şu gerçeği kabul etmeliyiz : 
Üniversitelerimizde de ciddî bir reform lâzım
dır. Fakat, biz bunu dışın müdahaleleriyle 
değil, muhtar üniversitelerimizin bizzat kendi
lerinin yapmalarını ümitle bekliyoruz. 

147 1er dâvasının ve bu dâvayı karara 
bağlıyan bu kanunun üniversitelerimize bir 
intibah olmasını ve hayırlı bir yo! açmasını c;ın- i 
dan diliyoruz. (Bravo sesleri, alkışlar.) | 

BAŞKAN — Efendim, kanunun açık oya ? 
sunulması hakkında 15 imzalı bir takrir var
dır., okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 

İçtüzüğün 136 ncı maddesi gereğince müza
keresi tamamlanan tasarının açık oya sunulma
sını arz ederiz. 

Tabiî Üye 
Mucip Ataklı 

Tabiî Üye 
M. Şükran Özkaya 

Tabiî Üye 
Selâh attin Özgü r 

Tabiî Üye 
Mehmet Özgün eş 

Tabiî Üye 
rhrıanullah Çelebi 

Tabiî- Üye 
Refet Aksoyoğlu 

Tabiî Üye 
Sezai O'Kan 

C. .15. Ş. Kon. Üyesi 
Enver Akoğlu 

Tabiî Üye 
Haydar Tunçkanat 

Tabiî Üye 
Vehbi Ersü 
Tabiî Üye 

Kâmil Karavelioğlu 
Tabiî Üye 

Suphi Gürsoytrak 
Tabiî Üye 

Kik rot Kuytu U 
Tabiî Üye 

Tabiî Üye 
Ahmet Yıldız 

0. B. Ş. Kon. Üyesi 
Nevzat Sengel 

Osman Koksal 

BAŞKAN — Kanun tasarısının tümünü 
açık oya sunuyorum. Kabul etmiyenler kırmızı, 
müstenkif kalanlar da yeşil oy vereceklerdir. 
(İsimler alfabetik sıraya göre okunarak, oy
lar toplandı.) 

Oy vermiyerı arkadaşımız var mı! 
Oylama muamelesi bitmiştir. 
BAŞKAN Efendim, neticeyi bildiriyo

rum : 
Üniversite öğretim üyelerinden bâzılarının 

vazifelerinden affına ve bâzılarının diğer fa
külte ve yüksek okullara nakline dair 
27 . 10 . 1960 tarihli ve 114 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin kaldırılması ve yeni hükümler 
eklenmesi hakkındaki kanun tasarısına (115) 
oy verilmiştir. (96) kabul, (17) ret, (2) çekin-
ser vardır. Muamele tamamdır. Kanun (96) 
reyle kabul edilmiştir. Memleketimiz için ha
yırlı ve uğurlu olsun. (Alkışlar.) 

Gündemde görüşülecek başka bir madde 
bulunmadığından 17'. 4". 1962 Salı günü,saat 
15 te toplanılmak üzere Birleşimi kapatiyorum. 

Kapanma saati : 18,30 

••» ı < » < ^ I 
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6. — SUNUKLAE VE TELGRAFLAR 

Telgraf suretidir 

Telgraf 
37109 

Bit : Sayın Suad Hayri Ürgüplü 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı Ankara 

.* 
Verildiği Alındığı 

Sıra No. İlk merkez No. Kelime Tarih Saat Hususi Orta merkez Tarih Saat lmz< 

6028 Beyoğlu 21189 36 13/4 13,50 14 10 

Hakkın iadesi hususunda gösterilen alâka .ve hassasiyete 147 1er Derneği bütün arkadaşlar 
adına teşekkürleriyle 'birlikte Cumhuriyet Senatosunu şahsınızda selâmlıyarak saygılarını sunar, 

.147 1er Derneği Başkanı Prof. Dr. Müfide Küley. Coi el't 

Telgraf suretidir 

Telgraf 
37319 

Cumhuriyet Senatrfsu Başkanlığına 
Ankara 

Verildiği Alındığı 
Sıra No. İlk merkez No. Kelime Tarih Saat Hususi Orta merkez Tarih Saat İmza 

4320 Artvin 33 13/4 12 -Trabzon 13/4 — 

Taym 'bedellerinin artırılmasına dair kabul edilen Kanun için Artvin Emniyet mensupları 
adına şükran ve hürmetlerimizin kabul ve Sayın senatör üyeîerinc tebliğine ön olmanızı arz edşjsm. 

Muzaffer Isırmalı Artvin Emanet 'Md. 



C. Senatosu B : 50 12 . 4 :1982 O : 1 
Üniversite öğretim üyelerinden bâzılanmn vazife b inden af M a ' Ve'bâzıİârınm diğer fakülte ve 
yüksek okullara nakline dair 27 J 10 . ,1MQ ta İMİ V3; İH-sayılr Kanunun bâzı maddelerinin 

kaldırılması ve yeni hükümler eklenmesi.hak iüdaki. Kanuna verilen oyların sonucu 

(.Kanun kabul edilmiştir.) 

-." Üye sayısı 
Oy verenler 

. . Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

186 
S \b 

h() 

[Kabul edenler] 
TABÎÎ ÜYELER 

Sıtkı ITlay 

GENEL OYLA SECİ 
LEN ÜYELER 

AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz İnce-
oğlu 
Celâl Teviik Kara-
sapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnash 
Osman Alişiro&lu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 

ANTALYA 
Mehmet İlkuean 
Mustafa Özer 

- BALIKESİR .-
Salıver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğ11 i 
Kadri Öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
'Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabrı TopçAioğln 

BOLU 
Sı m Uzuna asano a1 n ı 

BURSA 
Cnihit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 

ÇANKIRI 
Hazmı Dağlı 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENÎZLÎ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan -. 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertug 
Rasrm ('İra? 

ERZİNCAN 
Fehmi: Baysoy .- •' 

ERZURUM 
Nurettin A.ynuksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Samnan 

ESKİŞEHİR 
Cavsii Ueagök 
Nae.î Toros 

GAZİANTEP 
Zekî İslâm 
Vizaıeettdn Öz£>;ü! 

GİRESUN 
Mehmet İ/men 
Sabahattin Orhun 

HAKKÂRİ 
Adi! Türkoğlu 

HATAY 
«Sabahattin Ada/1 

İÖEL 
Cavi! (SKv^-yıu 

Talip Özdolay 
İSTANBUL 

Şevket Akyiirek 
Fethi Bat)ak 
Etli em Mcnemcncioğiu 
Eiiia't Öztürkeine 
Sabahattin Tanma/n 
BmV'Turaıı 

İZMİR 
İzzet Birant 
Cahit Okurer 

KASTAMONU 
Mehmet Oamhea 
Alınm'i Nusret T'im a 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçîigil 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci :A*'i ":" 

' KOCAELİ 
Lûti.i Tokoğ'lu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mi la t la Dinekli 
Mu!ıittin ivilir 
Muammer O bu.-' 
Ahı-üet Onar 

MALATYA 

MANİSA 
Fei.it Alpiskender 
Orhun Süe-saf: 
E c r k Uhısov 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUĞLA 
Mu a İlâ Akarca. 

MUŞ 
İhsan Akpoiat 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Atasayn; 

NİĞDE 
Kudret Bayhau 
kzefc Gener 

ORDU 
Zek> Kum i'iıiu 

RİZE 
Necip' I)anis/oğlu 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi tfevefbğln L ' 

SİİRT 
Latif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet ÇckenıojiLu 
Ziya önd'er 
Hulusi Söylemeze,/? h ı 

TOKAT 
Zihni Beti! 
Osman Hacıbaicğhi 

TRABZON 
Yusuf DemirdaF 
Reşat Zalojr!?/. 

http://Fei.it
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TUNCELİ 

Mehmet Ali Demir 
UŞAK 

Kâmil Coşkunoğlıı 
VAN 

Faruk Isrk 

YOZGAT 
Sadık -Artukmae 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Balları 

Tevfik înei 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Enver Akoğlıı 
•Hidayet Aydıner 

Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Enver Kök 
Kâzum Orbay 
Necati özdeni 
Âdil Ünlü 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğht 
Mucip Ataklı 
Emaırallah Celebi. 

[Reddedenler] 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelaoğlıı 
Osman Koksal 

Fikret Kuytak 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin özgür 
Melımet Sü'kran Özkaya 

Haydar Tunçkanal 
Muzaffer Yurdakuler 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Nevzat Sengel 

[Çekinserler] 
HATAY 

Vehbi Aksov 
MARDİN 

A bdülkerim Sara<• oğlu 

[Oya katılmıyanlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Kadri Kaplan 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Ahmet Yıldız 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Avşar 
Sakıp Önal 
Mehmet Ünaldı (1. Ü.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHİSAR 
Rasiım. Hancıoğiu 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Sabit Kocabeyoğhı 
İbrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

ARTVİN 
Filimi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BİTLİS 
Ce vdet Geholoğ iu 

BOLU 
Rahmi Arı kan 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-

Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Halit Sarıkaya 

ÇORUBT 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 
(Başkan Y.) 

EDİRNE 
Tahsin Bane'uoğm 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

İSPARTA 
Suat Seren (B.) 

İSTANBUL 
Ceiil Cevherioğlıı 
Nurullah Esat Sümer 
Özel Şahingiray 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozea'h 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzaıt Özerdendi 

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

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

; (Başkan) 

KIRŞEHİR 
I Ali Rıza Ulusman 
I KOCAELİ 
1 Rifat Ozdes 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunav 

MANİSA 
Emiın Açar 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal O rai 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

SİVAS 
Rifat Öçten 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmı Üren 
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TRABZON 
Şevket Buladoğhı (B.) 

URFA 
Vaafi Gerger 

O. Senatosu B : 50 12 .4.1962 O : 1 
Esat Mahmut Karaknrl 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan (B. > 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYEI.ER 

Amil Artus 
Hasan Kangal 

Sahir Kurutiuoğîu (B.) 

Ragıp üneft" 

Burhan©t*!ta Tikte 

[Açık üyelikler] 
istanbul 
Samsun 

Yekûn 2 



Donem : 1 
Toplantı: 1 C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U -

7238 sayılı Ordu mensupları ile Emniyet Genel Müdür
lüğü ve Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı kadrola
rında çalışanlara verilen tayın istihkaklarının artırılması 
hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair Millet Meclisince kabul olunan kanun teklifi ve 
Cumhuriyet Senatosu İçişleri ve Bütçe komisyonları 

raporları (M. Meclisi 2/27, 2/100; C. Senotosu 2/13) 
( N o t : Millet Meclisi Sıra Sayısı: 52) 

Mület Meclisi 
Genel Sekreterliği 30 .3 . İ962 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayt: 2/27 - 2/100 348 -1907 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

7238 sayılı Ordu mensupları ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gümrük muhafaza ve muamele 
sınıfı kadrolarında çalışanlara verilen tayın istihkaklarının artırılması hakkındaki Kanunun 2 nei 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifinin, Millet Meclisi Genel Kurulunca 28 . 3 . 1962 
tarihli 66 ncı Birleşimde ivedilikle kabul edilen metni ile kanun teklifi dosyası ilişik olarak su
nulmuştur. 

Saygılarımla, 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not:Bu teklif 11.12.1961 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
28 3 . 1962 tarihli 66 ncı Birleşiminde de ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 

İçişleri Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri Komisyonu 5 .IV. 1962 

Esas No: 2/13 
Karar No : 2 

Yüksek Başkanlığa 

7238 sayılı Ordu mensupları ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gümrük muhafaza ve muamele 
«ımfı kadrolarında çalışanlara verilen tayın istihkaklarının artırılması hakkındaki Kanunun 2 nci 

S. Sayısı 49 



maddesinin değiştirilmesine dair olan kanun teklifi, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Ko
misyonumuzda görüşüldü : 

Tümü üzerinde cereyan eden uzun müzakereler neticesinde : Gerek teklifin gerekçesinde ve 
gerekse Millet Meclisinin ilgili komisyon raporlarında da sarahaten belirtildiği gibi, iç emniyeti 
temin ve huzuru tesis etmekle görevli emniyet teşkilâtiyle, yurdumuza girip çıkanlarla karşı kar
şıya gelmek suretiyle gece gündüz vazife başında bulunan Gümrük ve Muhafaza teşkilâtında çalı
şanların geçim yüklerini tahfif maksadiyle hazırlanmış olan teklif, prensip itibariyle yerinde 
görülmüş ve Millet Meclisi Genel Kurulunun 28. I I I . 1962 tarihli 66 ncı Birleşiminde kabul olu
nan metin, Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiş ve mevzuun lüzum ve ehemmiyeti nazarı iti
bara alınarak, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi temenniye 
şayan görülmüştür. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Cumhuriyet Senatosu 
içişleri Komisyonu Başkanı Sözcü 

Muğla Ordu 
Haldun Mente§eoğlu Eşref Ayhan 

Kâtip 
Sivas 

Ziya önder 
Talbiî Üye 

Osman Koksal 

C. Baş. Se. Üye 
Burhanettin Uhıç 

Erzurum 
Nurettin Aynuksa 

İMrişettıİT 
Naci Toros 

içel 
Cavit Tevfik Okyaym 

izmir 
Ömer Lûtfi Bozcalı 

Kars 
Turgut Göle 

Konya • 
Sedat Çumrah 

Tekirdağ 
Selâmı Üren 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

Bütçe Komisyonu rapora 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe Komisyonu 
Esas No : 2/13 
Karar No : 14 

9.4. 1962 

Yüksek Başkanlığa 

7238 sayılı Ordu mensupları ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gümrük muhafaza ve muamele 
sınıfı kadrolarında çalışanlara Verilen tayın istihkaklarının artırılması hakkındaki Kanunun 2 net 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun Millet Meclisinin 28 . 3 . 1962 tarihli 66 ncı Birleşimin
de ivedilikle kabul edilen metin C. Senatosu içişleri Komisyonunca da aynen kabul edilerek ko
misyonumuza havale edilmiş olmakla, teklif sahipleri, içişleri Bakanı, Emniyet Genel Müdürü Te 
Maliye Bakanlığı temsilcileri hazır oldukları halde, Millet Meclisince kabul edilen metin üzerin
den tetkik ve müzakere edildi. 

Başlık üzerinde bir mütalâa serd edilmemiş ve böylece maddeleri tetkika geçilmiştir. 
% 15 lerin bütçe zarureti dolayısiyle verilemediği 1962 yılında tetkika esas kanunun diğer ve

kâlet ve dairelerde çalışan personele teşmil ve emsal bir talebe mâni olmak ve bütçeye munzam bir 

C, Senatosu (S. Sayısı : 49) 
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külfet tahmil etmemek ve karşılığı vekâletleri bütçesinden karşılanmak ve tayinatm faal kadro
larda hizmet edenlere tahsis etmenin uygun olacağı düşünülmüş alâkalı vekâlet temsilcileri tayinat 
karşılığı tahsisatı kendi bütçelerinden karşılıyacaklarmı teyiden beyan ve ifade etmeleri üzerine 
ve önümüzdeki yılda da bütün memurların Personel Kanunu ile statüsünün âdilâne ölçüler dâhi
linde yeniden ve ahenkli bir surette ele alınacağı mütajâa edilmiş ve Millet Meclisinde tetkik ve 
karara bağlanan kanun tasarısı bu esbabı mucibe ile aynen kabul edilmiştir. 

ivedilikle Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Başkanvekili ve 
Başkan bu kanun Sözcüsü Kâtip 
Ankara Sakarya Amasya T. Üye 

B. O. Bekata T. Kapanh M. Zer en 8. Gürsoytrak 

Bursa Kocaeli 
î. 8. Çağlayangü L. Tokoğlu 

Konya 
M. Kütç 

T. Üye Ankara 
H. Tunçkanat N. Ağırnash 

C. Senatosu ( S . Sayısı : 49 ) 
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MİLLET MECLÎSİNİN KA

BUL ETTİĞİ METİN 

7238 sayılı Ordu mensupları 
üe Emniyet Genel Müdürlüğü 
ve Gümrük muhafaza ve mua
mele sınıfı kadrolarında çalı
şanlara verilen tayın istihkak
larının artırılması hakkındaki 
Kanunun 2 nci maddesinin de

ğiştirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 7238 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesi aşağı
da yazılı şekilde değiştirilmiş
tir : 

«Madde 2. — 4367 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesinin 
(B) fıkrası gereğince Emniyet 
Genel Müdürlüğü kadroları ile 
7046 sayılı Kanunun 2 nci mad
desinde yazılı Gümrük muha
faza merkez ve iller kuruluşun
daki muhafaza ve muamele sı
nıfı kadrolarına dâhil memur
lara ve muhafaza teşkilâtında 
hizmetli olarak görevli gemi 
adamlarına tayın bedeli olarak 
(165) lira verilir.» 

MADDE 2. —• 7238 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesinin III 
numaralı bendi yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

MADDE 3. -
yımı tarihinde 
rer. 

Bu kanun ya-
yürürlüğe gi-

MADDE 4. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

7238 sayılı Ordu mensupları 
ile Emniyet Genel Müdürlüğü 
ve Gümrük muhafaza ve mua
mele sınıfı kadrolarında çalı
şanlara verilen tayın istihkak
larının artırılması hakkındaki 
Kanunun 2 nci maddesinin de

ğiştirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. —. Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Mecli
since kabul edilen 4 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

7238 sayılı Ordu mensupları 
ile Emniyet Genel Müdürlüğü 
ve Gümrük muhafaza ve mua
mele sınıfı kadrolarında çalı
şanlara verilen tayın istihkak
larının artırılması hakkındaki 
Kanunun 2 nci maddesinin de

ğiştirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

| MADDE 2. — Millet Mecli-
I since kabul edilen 2 nci madde 
i aynen kabul edilmiştir. 

I MADDE 3. - Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 

\ aynen kabul edilmiştir. 

| MADDE 4. — Millet Mecli-
ı since kabul edilen 4 ncü madde 
! aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 49 ) 



Dönem : 1 
Toplantı: ı CUMHURİYET SENATOSU 

Üniversite Öğretim üyelerinden bâzılarının vazifelerinden 
affına ve bâzılarının diğer Fakülte ve Yüksek okullara 
nakline dair 27-10-1960 tarihli ve 114 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin kaldırılması ve yeni hükümler eklenmesi 
hakkında Millet Meclisince kabul olunan kanun tasarısı 
ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim, Malî ve İktisadi 
İşler ve Bütçe komisyonları raporları. (M. Meclisi 1/25, 

2 /1 , 2 /53 , 2 /56; C. Senatosu 1/36) 

Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 50 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 30 . 3 . 1962 

Kanunlar Müdürlüğü 
1/25 

Sayı : 589-2732 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Üniversite öğretim üyelerinden ('bâzılarının vazifelerinden affına ve bâzılarının diğer fakülte 
ve yüksek okullara nakline dair 27 . 10 . 1960 tarihli ve 114 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
kaldırılması ve yeni bükümler eklenmesi 'hakkındaki Ikanun tasarısının, Millet Meclisi Genel Ku
rulunca 28 . 3 .1962 tarihli 66 ncı Birleşimde ivedilikle 'kabul edilen metni ile kanun tasarısı dos
yası ilişik olarak*sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Milet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu tasarı 3 . 1 . 1962 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havele edilmiş ve Genel Ku
rulun 28 .3 .1962 tarihli 66 ncı Birleşiminde de ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 

S. Sayısı 50 
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Millî Eğitim Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Millî Eğitim Komisyonu 4 . 4 . 1962 
Esas No. 1/36 

Karar No. 3 

Yüksek Başkanlığa 

30 . 3 . 1962 tarihinde Yüksek Başkanlıkça komisyonumuza havale buyurulan «Üniversite öğ
retim üyelerinden bâzılarının vazifelerinden affına ve bâzılarının diğer fakülte ve yüksek okul
lara nakline dair 27 . 10 . 1960 tarih ve 114 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı» ilgili Hükümet 
temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzun 3 . 4 , 1962 tarihli toplantısında, tetkik ve müzakere 
olundu : 

Gerekçede zikredilen hususlar hakkında ilgili Hükümet temsilcilerinin vermiş oldukları iza
hat neticesinde, Millet Meclisi Genel Kurulunun 28 . 3 . 1962 tarih ve 66 ncı Birleşiminde tesbit 
edilen esaslar, komisyonumuzca da müspet mütalâa olunarak Millet Meclisi Genel Kurulunca ka
bul edilen metin, aynen kabul edilmiştir. 

Maliye ve iktisadi işler Komisyonuna havale edilmek üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
îzmir Muş Elâzığ Adana 

C. Okurer t. Akpolat R. Giray 8. önal 

Ağrı Çanakkale Kastamonu Konya, 
V. Yardıma E. Bankaya M. Çamlıca A. Onar 

Trabzon Edirne Kayseri 
Y. Demîrdağ T. Banguoğlu H. Dikeçligü 

C. Senatosu (S . Sayısı: 50 ) 



Malî ve iktisadi işler Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Malî ve İktisadi İşler Komisyonu 7 . 4 . 1962 
Esas No. : 1/36 
Karar No. : 9 

Yüksek Başkanlığa 

4 . 4 . 1962 tarihinde Yüksek Başkanlıkça Komisyonumuza havale buyurulan (Üniversite öğre
tim üyelerinden bâzılarının vazifelerinden affının ve bâzılarının diğer fakülte ve yüksek okullara 
nakline dair 27 . 10 . 1960 tarihli ve 114 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin kaldırılması ve yeni 
hükümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı) Millî Eğitim Bakanının da iştirakiyle Komisyonu
muzun 7 . 4 . 1962 tarihli toplantısında tetkik ve .müzakere olundu. 

Tasarının tümü ve maddeleri üzerinde ilgililer tarafından verilen izahat neticesinde : Millet 
Meclisi Genel Kurulunun 28 . 3 . 1962 tarihli ve G6 ncı Birleşiminde tesbit edilen esaslar Komis
yonumuzca da müspet mütalâa olunarak Millet Meclisinin jıabul ettiği metin aynen kabul edil
miştir. Ancak 3 ncü maddede zikredilen kadro cetveli olarak; Millet Meclisince müzakereye esas 
ittihaz olduğu anlaşılan Bütçe Komisyonunca tanzim edilmiş cetvel alınmıştır. 

Tasarının tab'ı sırasında yeni ve tashıihli bir cetvel hazırlanmadığı için Ankara Üniversitesi cet
velinin iki defa yazılı olduğu intibaını uyandıran ve ayrıca kanuni haklar cümlesinden olması iti
bariyle zikrine lüzum olmıyan 100 ve 200 liralık tazminatlar hususu diğer üniversiteler kadro 
cetvellerinde yer almış bulunmasının Ankara Üniversitesiyle bu üniversiteler kadro cetvelleri ara
sında bir tefrikin mevcudiyeti zannını veren bu durumun Bütçe Komisyonunca nazarı itibara alı
nacağı mülâhazası ile bir değişikliğe gidilmemiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Malî ve İktisadi 
işler Komisyonu Başkanı 

Bursa 
Cahit Ortaç 

Üye 
Artvin 

Fehmi Alpaslan 

-

Sözcü 
Gaziantep 

Zeki İslâm 

Üye 
Balıkesir 

Hasan Ali Türker 

Üye 
Sivas 

Hulusi Söylemezoğlu 

Kâtip 
Manisa 

Refik TJlusoy 

Üyo 
izmir 

Hilmi Onat 

Üye 
Van 

3 ncü maddeye muha
lifim. Söz hakkım mah

fuzdur. 
Faruk Işık 

Üye 
Ankara 

Rifat Etker 

Üye 
Manisa 

Orhan Siler san 

Ö. Senatosu ( S. Sayısı: 50 ) 
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Bütçe Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe Komisyonu 

Esas No: 1/36 
Karar No: 15 

10 . 4 . 1962 

Yüksek Başkanlığa 

Üniversite öğretim üyelerinden bâzılarının vazifelerinden affına ve bâzılarının diğer fakülte ve 
yüksek okullara nakline dair 27 .10.1960 tarihli ve 114 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin kaldırıl
ması ve yeni hükümler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisinin 28 . ,3 .1962 tarihli 66 
ncı Birleşiminde ivedilikle kabul edilen metni ile Cumhuriyet Senatosu, Millî Eğitim ve Malî ve İkti
sadi komisyonları mazbatalarının komisyonumuza havalesi üzerine, tasarı Millî Eğitim Bakanı ve 
Maliye Bakanlığı temsilcilerinin huzuru ile incelenip görüşüldü. 

Neticede : 
1. Bu tasarının Anayasaya uygun olduğu gibi, 27 Mayıs Devrimine karşı ve onu gölgeliyen bir 

mahiyet de taşımadığı anlaşıldı. 
2. Üniversitelerin kendi iç kontrol ve murakabelerinin artık bundan böyle ve müessir şekilde 

bizzat üniversiteler tarafından dikkat ve itina ile yapılması ehemmiyetle temenniye değer görüldü. 
3. Bu kanunla Ankara, İstanbul ve İstanbul Teknik Üniversiteleri kadrolarına eklenen tasarıya 

bağlı kadroların bir kısmının fazladan verildiği anlaşıldığından bu hususa Maliye temsilcileri muhalif 
kalmışlardır. 

Şu kadar ki, bu kanunun kabulü halinde önce münhal kadrolara, sonra mevkuf kadrolara tâyin ya
pılmak ve ancak bunların kifayet etmediği ahvalde yeni kadrolardan faydalanılmak ve fazla kadrolar 
gelecek yıllarda da mahfuz tutulmak kayıt ve şartiyle ve bu hususun gerektirdiği tedbirlerin Millî 
Eğitim Bakanlığı tarafından alınacağı yolunda Bakanın verdiği teminat göz önünde tutularak üçün
cü madde kabul olunmuştur. 

4. Bu kanunun tatbikatında üniversiteler senatolarından beklenen hassasiyetin gösterileceğine ve 
ilim adamında bulunması iktiza eden yüksek vasıfların objektif ölçülerle nazara alınacağına ve tatfbi-
katın da bu yolda yapılacağına komisyonumuzca itimat izhar olundu. 

Bu kayıt ve temennilerle, aynen kabul olunan tasarı ve ekli kadro cetvelleri, 
İvedilikle Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 

sunulur. 
Başkan Başkanvekili Bu kanun sözcüsü 
Ankara Sakarya Konya 

H. O. Bekata Söz Ihakkım mahfuzdur. M. Kılıç 
T. Kapanlı 

Tabiî Üye 
Muhalifim, söz hakkım 

mahfuzdur. 
F. Kuytak 

Üye 
Ankara 

Söz hakkım mahfuzdur. 
N, Ağırnaslı 

L 

Tabiî Üye 
Muhalifim, söz hakkım 

Üye 
Kocaeli 
. Tokoğlu 

mahfuzdur. 
S> Gürsoytrak 

Üye 
Balıkesir 
K. öztaş 

Üye 
Malatya 

# . Yetkin 

Tabiî Üye 
Muhalifim, söz hakkım 

mahfuzdur. 
U. Tunçkanat 

Üye 
Bursa 

î. 8. Çağlayangü 

C. Senatosu ( S. Sayısı: 50) 
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MİLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

Üniversite öğretim üyelerinden bâzılarının 
vazifelerinden affına ve bâzılarının diğer 
fakülte ve yüksek okullara nakline dair 
27.10.1960 tarihli ve 114 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin kaldırılması ve yeni hüküm
ler eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

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

MADDE 2. — 114 sayılı Kanuna ekli 1 
ve 2 sayılı cetvellerde ad ve soyadları ile aka
demik unvanları gösterilip adı geçen kanu
nun 1 ve 2 nei maddeleri gereğince üniversi
telerdeki öğretim üyeliği veya öğretim yar
dımcılığı görevlerinden affedilen veya başka 
fakülte veya yüksek okullara nakledilen An
kara, İstanbul, Ege «İzmir» ve Atatürk üni
versiteleri ile İstanbul Teknik Üniversitesi 
mensupları (emekliye ayrılanlar veya başka 
göreve atanmış olanlar dâhil) eski akade
mik unvanları ve dereceleri saklı tutulmak 
şartiyle ve senatoların uygun görmesinden 
başka her hangi bir işleme ihtiyacolmaksı-
zm öğretim üyeliğine veya yardımcılığına ka
bul ve tâyin olunurlar. 

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

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

MADDE 4. — 27 Ekim 1960 tarihinden bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihe ikadar geçen 
Süre içinde ikinci maddede adlan geçenlerden 
açıkta kalmış ve emeklilikle ilgisi kesilmiş 
olanların borçlandırılması suretiyle emeklilik 
ve terfi süreleri tamamlanır ve herbirine iki 
aylık maaş ve ödenekleri tutarında tazminat 
ödenir. 

GEÇİCİ MADDE — 2 uci maddenin şümu
lüne giren öğretim üyeleri ve yardımcıları hak
kında mezkûr maddeye göre gereken işlemler, 

MİLLİ EĞİTİM KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Üniversite öğretim üyelerinden bâzılarının 
vazifelerinden affına ve bâzılarının diğer 
fakülte ve yüksek okullara nakline dair 
27.10.1960 tarihli ve 114 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin kaldırılması ve yeni hüküm
ler eklenmesi hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclislimin kabul ettiği 
birimci madde aynen kabul «lilmdşJtiır. 

MADDE 2. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
İkinci onaddle aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisinin1 kabul ettiği 
üçüncü madde aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisinin toabuü ettiği 
dördüncü madde aynen kalbui edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Millet Meclisinin kabul 
ettiği geçici madde aynen kaıbul edilmiştir, 
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MALÎ VE İKTİSADİ İŞLER KOMİSYONU
NUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Üniversite öğretim üyelerinden bâzılannın 
vazifelerinden affına ve bâzılarının diğer 
fakülte ve yüksek okullara nakline dair 
27.10.1960 tarihli ve 114 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin kaldırılması ve yeni hüküm
ler eklenmesi hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kaibul eddlen 1 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kaibul edilen 2 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 3 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 4 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Millet Meclisinin ka
bul ettiği geçici madde aynen kabul edilmiş
tir. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
METÎN 

KABUL ETTİĞİ 

Üniversite öğretim üyelerinden bâzılannın 
vazifelerinden affına ve bâzılarının diğer 
fakülte ve yüksek okullara nakline dair 
27.10.1960 tarihli ve 114 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin kaldırılması ve yeni hüküm
ler eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kaJbul eddlen 1 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kaibul edilen 2 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 3 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 4 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Millet Meclisi Genel 
Kurulunca kabul edilen geçidi madde aynen 
kabul edilmiştir. 
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Millet Meclisi | Millî Eğitim Ko. 

Üniversite Senatolarınca, bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren en geç 30 gün 
içinde yapılır. 

Ancak, bunlardan, Türkiye Büyük MÜllet 
Meclisi Üyesi olanların bu sıfatları sona erene 
ve her halde bu devre nihayetine kadar; ve 
dışarda mukaveleli olarak çalışanların bu ka
nunun yürürlüğe girmesinden önce yaptıkları 
mukavelenin sona ermesine kadar hakları sak
lı tutulur. 

MADDE 5. — (Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Millî Eğitim Ba
kanı yürütür. 

MADDE 5. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
ıbeşinci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
altıncı madde aynen kabul edilmiştir. 

Millet Mecldtfi Genel Kurulumda kabul edilen 
kadro cetveli komisyonumuzca da faynen kabul 
edilmiştir. 
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B. Ko. 

MADDE 5. — Millet Meclisi Oenel Kuru
lunca kabul edilen 5 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 6 ncı madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edi
len kadro cetvelleri aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 5 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 6 ncı madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Millet Meclisi Genel Kılrulunca kabul edi
len kadro cetvelleri ayne.ı kabul edilmiştir. 
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MtlJiKT MECLÎSİNİN KABUL KTTİfli KADRO CETVELLERİ 

114 sayılı Kanunu tadil eden kanun teklifine £öre İstanbul Üniversitesinde ihtiyaç duyulan 
kadrolar 

î) 

1 Profesör 
2 » 
3 > 
5 Doçent 
6 * 

7 Asistan 
8 » 

10 » 
7 Uzman 

Oftreviıı çeşidi 

r 

Sayı Aylık 

Tıp Fakültesi 

«^ öğretim üyeleri 

19 2 000 8 aded 200. 1 
2 1 750 
2 1 500 
9 1 100 

î Z A H A T 

1 adfHİ- 100 lira tazminat 

2 950 

&) öğretim yardımcıları 

4 800 
1 700 
1 500 
1 800 

1 Profesör 
2 » 
3 » 
5 Doçent 

Hukuk Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 

5 2 000 3 aded 200, 1 aded 100 lira tazminat 
2 1 750 
2 1 500 
6 1 100 
1 800 

9 Asistan 

b) öğretim yaratmaları 

1 600 

1 Profesör 
3 » 
4 > 
5 Doçent 
6 » 

Edebiyat Fakültesi 

a) Öğretim üyeleri 

3 2 000 1 aded 200, l aded 100 lira tazminat 
2 1 500 
3 1 250 
5 1 100 
2 950 

5 Doçent 

Fen Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 

3 1 100 
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). Görevin çeşidi 

9 Asistan 

* 

4 Profesör 

—. 11 _ 
Sayı Aylık 

b) öğretim yardımcıları 

1 600 

iktisat Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 

1 1 250 

İ Z A H A T 

114 sayılı Kanunu tadil eden kanun teklifine göre İstanbul Teknik Üniversitesinde ihtiyaç 
duyulan kadrolar 

D. Görevin çeşidi 

1 Profesör 
2 > 
3 » 
5 Doçent 

1 Profesör 

Sayı Aylık t Z A H A T 

1 Profesör (Kadro mevcuttur) 
2 » 

Mimarlık Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 

1 2 000 100 lira taamînatlı 
2 1 750 
1 1 500 
4 ] 100 

İnşaat Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 

3 2 000 . 1 adedi 200, 2 aded 100 lira tamzinath 

Makina Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 

3 aded 100 lira tazminat 
1 1 750 

1 Profesör 
2 » 

Elektrik Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 

1 2 000 
J 1. 750 

Not : İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünün 26 .12 .1961 tarihli tel yazıları üzerine tanzim 
edilmiştir. 
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D. 

114 sayılı Kanunu tadil eden kanun teklifine 
göre Ankara Üniversitesinde ihtiyaç duyulan 

kadrolar 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 
Profesör 

Doçent 

b) öğretim yardımcıları 

Asistan 

Hukuk Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 

1). Görevin çeşidi Sayı Aylık 

b) öğretim yardımcıları 

1 
1 
1 
2 
1 

1 
2 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 

700 
600 

7 
8 

1 
2 
o 
o 
4 
5 

Asistan 
» 

Profesör 
» 
» 
» 

Doçent 

Tıp Fakültesi 

a) Öğretim üyeleri 

2 
3 

3 
1 
2 
2 
1 

800 
700 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 

1 
3 
6 

1 
2 
3 
4 
5 

Profesör 
» 

Doçent 

Siyasal Bilgiler Fakültesi 

a) Öğretim üyeleri 

Profesör 
» 
» 
» 

Doçent 

2 
2 
1 

2 
3 
1 
1 
1 

2 000 
1 500 

950 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 

Veteriner Fakültesi 

b) öğretim yardımcıları 

10 Asistan 

Fen Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 

3 Profesör 

500 

i 500 

Tasarıya ilişik, İstanbul Üniversitesi ve îs-
tantml Te'knik Üniversitelerine ait cetveller ay
nen kabul edilmiştir. 

ı ı ı«H—m 
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