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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

•Bu Birleşim üç oturum yapan Gendi Kurulida 
Abdullah Pulat Gözübüyüik, Kurucu Meclislim 

(manevî şahsiyetine karşı hasında yayınlaman bir yazı 
konusunda; 

,Muıhısin Zekaii Bayer, her yıl Mart ayının 3 ncü 
haftasının «Ormancılık Haftası» olarak kabul edıil-
ımıesli nedenliyle, Üllfcemıiz ormancılığı konusunda gün
dem dışı söz aldılar. 

Devlet Başkanı Orgeneral Keman Evren'in, ©şıinıin 
vefatı nedeniyle acılarını paylaşan Danışma Mıedlisi 
Üyeleriinıe teşekkür ve liyi dlidklıerıinli sunan tezkeresi, 
Gendi Kurulun bilgisine sunulljdu. 

IBütçe - Plan Komisyonu Başkanı Mustafa A. Ay
han'ın Ulaştırma Bakanlığına 'atanmış olması mede
niyle boşalan üyeliğe seçim yapılmasına dair Bütçe -
Plan Komıisyonu Başkanlığının tezlk/eıriesli Geneli Ku
rulun bilgicine ısunulldu ve Başkanlıkça, aday otoaK 
foteyenleılin 18 Mart 1982 Perş/amıbe günü saat lı8.0û'e 
Ikadar Genel Sekreterliğe yazılı müracaatta bulunmıa-
Aaın biîdi'Jlildi. 

18 Mart 1982 Perşembe gününün Çanakkale Za
ferinin 67 noi Yıldönümü olması nedeniylıe, baışta 
Danışma Meclisli Başkan ve Başkamvefcileri olmak 
üzere, en az 10 fcişiiik bir heyetin Çanakkale'de yapı
lacak törenlere katılmasına dair Ertuğrul Zekaii Ök-
»te ve arkadaşllarınım önergesi kabul edilldi; Başkamlık-
ça, gereğimin yapılacağı bildlMldi. 

İktisadî tşlıer ve Malî îşJıer Komisyonuna havale 
«dillmliş bulunan, ödemıe Güçlüğü teinde Bulunan 
Bankerlerin îişlemlerli Hakkımdaki 21578 sayılı Yetki 

'Kamunu uyarınca çıkarılmış olıan 36 sayılı Kanun 
Hükmündeki Kararname ille yine bu Kanun uyanın
ca çıkarılacak kanun hükmünddkıi kaırarnamıdierin, 
2578 sayılı Yetki Kanununun görüşüldüğü Geçici 
Komisyonda inodlıenmesine dair Malî İşler Komlis-
yonu Başkanlığı tezkeresi, üzerinde yapılan görüş
melerden sonra reddedildi. 

/1730 sayılı Yargıtay Kanununun Bazı Maddeilerünin 
Değişttirilmesinıe ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Mad
deler Eklenırnesine Dalir; Kanun Tasarısının madde
leri üzerindeki görüşmeler tamamlanarak maddeleri 
ve tümü kabul edildi. 

5434 .sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 40 ncı Maddesinin (C) Fıkrasının Yü
rürlükten Kaldınlmfasına Dair ve; 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 sa-
'yıln Kanunla Değişik Ek Geçidi 4 ncü Maddesinin 
(a) Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Taşa
nlarının da maddeleri ve tümü kabul edilldi. 

Ödemıe Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlere ve 
Bunlarla îlgili Kişilere Uygulanacak Ceza Hüküm
leri Hakkında Kanun Tasarısının tümü üz/erinde bir 
süre görüşüldü. 

17 Mart 1982 Çarşamba günü saaıt 14.00'ıte top
lanmak üzere Birleşime saat 19.03'te son veriüıdli. 

M. Vefik KİTAPÇIGİL 
Başkan 

(Başkanvekffi 
Evliya PARLAK îrnren AYKUT 

Kâtip Üye Kâıtfip Üye 

434 — 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

Rapor 
il. — Denıiz Kuvvetleri Komutanı ve Miillî Gü

venlik Konseyi Üyesi Oramkal Nejat TÜMER'lin, 
Yükseköğretim Kanununun 53 ncü Madde (c) Fık
rasının Değiştiritoi'esine ve Aynı Kanuna Bazı Mad

deler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adallet, Ma
lî İşler ve Millî Eğitim Kom'isyonılıan<ndan 3'ıer Üye 
Alınmak Suretiyle Kurulan Geçiöi Komisyon Rapo
ru. (2/22) (Raporun Başkanlığa geliş tanilhıi : 15.3.1982) 
(S. Sayısı : 101) (Dağıtma Tarihi : 16.3.1982) 

»••-<« 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : BaşkanvekİH : Fenni İSLİ M YELİ 
KÂTİP ÜYELER : Kamer GENÇ, İmren AYKUT 

BAŞKAN — Danışma Meclisinin Sayın üyeleri; 
68 nci Birleşimi açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 
başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/., — Abdülbaki Cebeci'nin, Yurdumuzu dışarı
da tanıtmak amacıyla bir Kamu \kuruluşu ]ve bir özel 
firma tarafından hazırlanan broşürlerde, özellikle son 
zamanlarda hızlanan yabancı propaganda ve savları
na kaynak olabilecek, Yurdumuzun bütünlüğünü ve 
Ulusumuzun birliğim zedeleyecek haritaların yayın
lanması konusunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Gündem dışı bir konuşma talebi var, 
okultuyorum. 

Danışıma Mecl'M Başkanlığına 
Yurdumuzu dışarıda tanıltmak amacıyla bir ka

mu kuruluşu ve bir özel firma tarafından hazırlanan 
broşürlerde, özellikle son zamanlarda hızlanan ya
bancı propaganda ve savlarına kaynak olabilecek, yur
dumuzun bütünlüğünü ve ulusumuzun birliğini zedele
yecek haritalar yayınlanmaktadır. 

'Bu konuda gündem dışı konuşmama müsaadeleri
nizi saygılarımla arz ederim, 

Afodül'baki CEBECİ 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Cebeci. 
Sayın Cebeci, Tüzüğümüz gereği beş dakikayı geç

memek üzere söz veriyorum. 
ABDÜLBAKİ CEBECİ — Sayın Başkan, değer

li arkadaşlarım; 
'Beni bugün gündem dışı söz almaya zorlayan ne

denler, biraz sonra Yüce Meclisi büyük üzüntüye gö
rüneceğine inandığım, ülkemizin ve ulusumuzun bütün
lüğünü ve bölünmezliğini koruyacağımıza bu kutsal 
kürsüye çıkarak, namus ve onur andı içitiğimiz iki 
önemli yurt sorununa, ihanet denilebilecek biçimde 
yayın yoluyla, yapılan saldırılarla ilgilidir. 

Bunları söylerken aşağılayıcı sözcükler kullanmak-
ıtan kendimli büyük güçlükle engelleyebildiğlime inan
manızı dilerim. 

Sayım arkadaşlarım; 
'Burada Türk Yurdunu ve Ulusunu âdelta Sevr 

Andlaşma'sı'nın paslı makasına teslim etmeye yeltenen 
bir inşaat şirketiyle, Türkiye Haritasında Kıbrıs Türk 

— 4 3 5 — 
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Federe Devletini, Rum ülIkösG olarak gösteren bir Ba-
hanlığımızın sözlkonulsu yayımlarını, izin vertirsenliz, 
büyük bir yurtseverlikle kamuoyuna haber veren onur
lu basınımızın iki büyük gazetesiyle başka bir gazete
nin Ata'türk'çü bir yazarının yazılarından özetleyece
ğim, sonra da sayın arkadaslarrmca da paylaşılacağına 
inandığım duygu ye düşüncelerimi arz edeceğim. 

Birimci üzücü olay; belki arkadaşlarımızın tümüne© 
görüimemiiştir. Terc'ümian Gazetesinün 13 Mart 19812 
günlü sayısında yayının kapağıyla ülkeyi bölme hari-
'ta'sı da yer alaraik, birinci sayfada sekiz sütüm üzeri
ne verilen manşette şöyle denlilmektedir : «'Düşmanla
rımız yapsa, «Bu ne küstahlık» diye ayağa kalkardık. 
Türkiye'yi tanıttığımız haritada Ermenilerle Kürtlere 
'toprak verdik.» 

Bu acı haber şu cümlelerle gelişltürillmdkltedir : 
«Türkiye'yi yabancı ülkelerde tanıtmak için. Sabahat
tin Alpait imzasıyla yayınlanan ve 1 500 liraya satı
lan kitapta; som derece yararlı ve büyük-bir ihtiyacın 
cevabı olacağına inanarak başlattığımız, büyük emek 
ve gayretin mahsulü bulunan bu eser, Türk Sanayii 
ve ticaretinin temel unisuru Ve itici gücü olan inşaat 
sdkltöfü'miüımüzün tanıtılmasını amaçlamaktadır» de-
nilliyor. 

Önsözde ayrıca «Kitabın milletlerarası bir önem 
taşıdığına» da yer veriliyor. Kitabım içine yerleştirilen 
ve Orta Doğu'yu gösteren haritada Türkiye'nin Doğu 
Bölgesinde Erzincan, Erzurum, Ağrı ve Van illerin
den Sovyetler Birliğine kadar olan bölümün üzerinde 
«Arrrıanlia» yazısı, Güneydoğu'da Malatya, Muş, Bit
lis, Diyarbakır, Mardin, Gaziantep, Hakkâri, Siirt ve 
diğer bazı illerin üzerinde ise «Kürdistam» ibaresi 
bulunuyor. Haritada ayrıca, Türkiye'nin doğu sınır
larının belirlenmemiş olması da dikkatli çekiyor. 

Kitap içinde yer alan haritanın diğer bir ilgi çe
kici tarafı da İstanbul'un «Oonstanttlinople» olaralk 
gösterilmiş olmasıdır. 

Gazete, «Haritanın nereden alındığı ise tespit edile
medi» diyor. 

Bu konuda Bulvar Gazetesinin «Çelebice» başlık
lı köşe yazısında, az önce andığım Atatürk'Çü yazar 
şunları yazıyor : «Olay, yaratabileceği sonuç yönün
den ihanet sayılabilirdi; çünkü İhmaller de bazen iha
net sayılabilecek sonuçlar yaratabilirler. Türkiyeli 
tanltima amacıyla olsun, öyle bir amaç maskesli altıma 
saklanabilmiş bulunsun farketmez. Yapılan iş sonuç 
(itibariyle ihanet noktasına gelmiş.» 

İkinci olay, arz ettiğim gibi Kıbrıs'ın tümünü Rum 
ülkesi olarak gösteren bir Bakanlığın yayınladığı Ta

nıtma Kitabındaki Kıbrıs'ı da içeren Türküye haritia-
sıyla ilgilidir. 

Bu haberi de 16 Mart 1982 günlü sayısında Hür
riyet Gaaötesi birinci sayfada dört sütunluk manşetle 
şöyle bildiriyor : «Kültür ve Turizm (Bakanlığı bastır
dığı broşürde Kıbrıs Türk Federe Devletini yok gös
terdi.»1 

«Affedilmez hata.» Adıgeçen gazete haberi şöylece 
geliştiriyor : «Kıbrıs Türk Federe Devletli diye bir Dev
letin varlığı gösterilmemiş. Ada tümüyle aynı renkte 
ve üzerindeki kent adları da tümüyle Rumca. 

Külttür ve Turizm Bakanı Evliyaoğlu «Genelde 
adaların böyle kullanıldığını» belirterek şunları söyle
di : «ıB'iiltün adalar öyle gösteriliyor. Adalarım Yunan
ca yazılması isle... Bir şey söyleyemeyeceğim.» 

«•Bakanlığım eski adıyla yayınlanması ıCTurizmı ve 
Tanıtma Bakanlığı olarak yayınlanmış) sorunu da bu 
broşürün ihalesinin daha önce yapılmış olmlasından 
kaynaklanıyor dedi.» 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
'Üzücü olaylardan birincisi üzerimdeki başlıca duy

gu ve düşüncelerim şuhlardır : Türkiye'yi bölünmüş 
olarak gösteren bu kara kitabın sınaî ve ticarî propa
ganda amacı taşıdığı düşünülemez. Basında «ihanet»' 
ila nitelendirilip suçlanması ne kadar yerindeyse, ya
yınlanıp dağltılabilmesi ve yurt dışına gönderilmiş ol
ması aynı ölçüde kaygı vericidir. 

Türk kahramanlığının 1453 "te ülkemizde kazandır
dığı ve her 29 Mayıslta coşkuyla kutladığımız, Afta-
Ctılk'un ve büyük ozanlarımızın güzel özdeyişlerle nite
lendirdiği sevgili 'fetanbupumiuzun, Yunan megalo idea-
sının yeniden ortaya çıkarıldığı şu günlerde «Constan-
tînople» olarak adlandırılmasının, Danışma Meclisi
mizin yüks'ek Vicdanında anlamını bulacağına hliç kuş
kum yoktur. 

Yüzyıllarca önce Türk donanmasının kan dökerek, 
şan alarak tümüyle ülkemize kattığı, 19'74'te ise Rum 
acımasızlığına, Rum soykırımına son vermek için 
uluslararası andlaşmalarl'a Devletimize verilen garan
törlük görevi ve olanağınım gereği olarak Kahraman 
Cumhuriyet Ordumuzun çıkarma kuvvetleriyle öldü
rülmekten kurtarılan soydaşlarımıza sağladığı kutsal 
toprakların Rum ülkesi gibi gösterilmesi ve bu konuda 
Sayın Kültür ve Turizm Bakanımızın ileriye sürdüğü 
nedenler, hiç kuşku yoktur ki, Büyük Ulusumuzun 
gönlünde acılar yaratıcı niteliktedir. 

Sayın Başkan, değeri arkadaşlarım; 
Ba'sında çıkan haber ve yorumlara saygı duymak

la birlikte, bu ağırlıktaki yurt ve ulus sorunlarının 

- 436 
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Yüce Meclisimizde ilgili sayın balkanlar tarafından 
yurt ve dünya kamuoyuna duyurulacak önem ve şid
dette açılklanmaısıım. 

ihanetle nitelendirilecek ölçülere vardırılan bu al
çakça girişimlerin sorumluları halkkında bilgi verilme
sini ve gereğinin yapılmasını her balkımdan önemli gör-
miekfceylm. Karar Yüce Kurulunuzundur. 

Henüz çok kısa yaşamında Türlk Ulusunun büyülk 
güvenini kazanmış, yurit sorunlarına büyülk titiz'İkle 
ilgisini göstermiş olan Yüksek Meclisinizin bu iki üzü
cü olayın bütiün kötü sonuçlarını silerek, Atatürk'ün 
Cumhuriyet ülküsünün sağlamlığını kanıtlayacağına 
duyduğum büyülk güven ve derin saygıyla sözlerime 
son veriyorum. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşielkk'ür ediyorum Sayın Cebeci. 
TEVFİK FİKRET ALPASLAN — Sayın Balkan, 

Usul halkkında müsaade eder misiniz?. 
BAŞKAN — Buyurun efendin, 

TEVFÎK FİKRET ALPASLAN — Bu konuşmayla 
'ilgili sorumlu Bakanlık veya temsilcisi burada mı 
veya önceden haberdar edildi mli? 

Teşekkür ederim. 

'BAŞKAN — Turizm Bakanlığı temsilcimiz burada 
yoklar. 

Esas itibarıyla Veıiilen önergenin ve yapılacak ko
nuşmanın mahiyeti tam manasıyla aydınlığa kavuşma
dığı için önerge istikâmetinde, herhangi bir bakanlığa 
da bir davet yapmamız mümkün bulunamadı. Bilgile
rinizle sunarım. 

- TEVFÎK FİKRET ALPASLAN — Çok teşekkür 
ederim. Acaba mümkün mü Meclis müzakereleriyle 
Hükümetin bağını daha yakın bir surette kurmanız?. 
Bilhassa sorumlu bakanukîarın?.. 

Teşdkkür ederim., 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpaslan. 
Esals itibarıyla bu bağın daha kuvvetlenmesi için de
vamlı temas halindeyiz, Hükümet de mümkün oldu
ğu kadar bu davetlimize cevap vermeye çalışıyor; ama 
bu ikazınızı tekrar değerlen^receğimizıi takdir buyu
rursunuz. 

TEVFİK FİKRET ALPASLAN — Teşekkür ede
rim Sayın Başkan. 

2. — Zeki Çakmakçı'ntn, 16 Mart 1982 tarihli 
Cumhuriyet Gazetesinde, «Danışma Meclisinde 28 
üyenin devamsız olduğu belirlendi.» başlığı altında çı
kan haber nedeniyle, gündem dışı konuşması ve Baş
kanlığın açıklaması. 

BAŞKAN — Sayın Çakmakçının bir diğer gün
dem dışı konuşma talebi var, dkultuıyorum. 

Danışma Meclisli Başkanlığına 
16 Mart 1982 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde «Da

nışma Meclisinde 28 üyenin devamsız olduğu belirlen
di» başlığı altında çıkan haber nedeniyle 17 Mart 1982 
gürtü yapılacak olan Genel Kurul toplantısında gün-
dem dışı bir konuşma yakmak istiyorum. 

Müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim. 
Zeki ÇAKMAKÇI 

IBAŞKAN — Buyurun Sayın Çakmakçı). 
ZEKİ ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
Hazırlanmış olduğum konuşmamı tamamıyla siz

lere sunmaktan vazgeçmiş bulunuyorum; ancak kısa
ca bir kaç kelim© ile konuyu Divanın halledeceği 
ümidiyle huzurlarınıza getirmek 'istedim. 

Bildiğiniz gibi, dünkü Cumhuriyet Gazetesinde 28 
üyenin oturumlara, Meclis devamsızlığından bahsedil-
melktiedir. Bu 28 üye arasında hasta olanlar, zarurî 
izin almış olanlar ve haltta hiç namevcudu olmayan ar
kadaşlarımızın bile isimleri vardır. 

Gazetecilik saygıdeğer bir meslektlir, basına hürme
timiz sonsuzdur, ama kişilerin haysiyetiyle, onuruyla, 
îtibarıyla oynamak yine gazeteciliğin de hakkı değil
dir zannediyorum. 

Ben konuyu fazla uzatmayacağım gördüğüm lü
zum üzerine, ancak Sayın Divandan bu konunun açık
lığa kavuşturulmasını ve İçtüzüğün 96 ncı maddesinin 
de yürütülmesini istirham ediyorum. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Sayın ÇaJkmakçı'nın üzerinde durduğu konuda, 

Başkanlık Divanı basın işleri ile meşgul Sayın Bekir 
Tünay, bugün bir basın toplantısı yapmak suretiyle 
kendilerime gerekli açıklamalarda bulunmuştan 

ıDiğer konuya gelince; devama ve devamsızlığa (taal
luk eden hususun İçtüziük hükümleri gereğince Baş
kanlık Divanınca değerlendirildiğini ve gene Başkanlık 
Divanınca sayın üyelere gerekli tebligatın yapıldığını 
bu vesileyle sizlere duyurmak isterim. 

'AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan izin verir mi
siniz efendim?... 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AKİF ERGİNAY — Sayım Başkan, bu haberi 

gazeteye kim verdi yalhult, gazeteci nereden aldı aca
ba bu yanlış haberi; uydurma mıdır yoksa?... 

BAŞKAN — Bu yanlış haberin kimden alındığını 
ıtakdir edersiniz bizim tespit etmemize imkân yoktur. 
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Bunu, esas itibariyle gerekli de görmüyoruz. Değer
li basının, basın ahlakı ölçüleri içinde meseleleri bun
dan sonra değerlendireceğine inancımızı ifade etmek: 
'işitiyoruz. (Alkışlar.)1 

3. — 15-17 Mart 1982 tarihleri arasında Irak'a 
gidecek olan Başbakan Bülend Ulusu'ya, Devlet Ba
kam ve Başbakan lYardımcısı Zeyyat Bay•kara'nın ve
killik etmesinin uygun görüldüğüne dair Devlet Baş
kanlığı tezkeresi. (3/106) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz efendim. 
Sayın Devlet Başkanının bir tezkeresi var, olkultu-

yorum. 

Danışma Meelis'i Başkanlığına 
15 - 17 Mart: 198,2 tarihleri ara'sında Irak'a gide

cek olan Başbakan Bülend Uluisu'nun dönüşüne ka
dar, Başbakanlığa Devlet Balkanı ve Başbakan Yardım
cısı Zeyyalt Baykara'nın vekillik etaeslinin, Başbaka
nın teklifi üzierine uygun görülmüş olduğunu bilgile
rinize sunarım. 

Kenan EVREN 
Orgeneral 

Devlet 'Başkanı 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

4. — Yükseköğretim Kanununun 53 ncü Maddesi
nin (c) Fıkrasının Değiştirilmesine ve Aynı Kanuna 
Bir Ek Madde ile Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifini görüşmek üzere kurulan Geçici Ko
misyon Başkanlığının, Komisyonun görev bölümüne 
dair tezkeresi. (3/105) 

BAŞKAN — Geçici Koımiisyion Başkam Sayın Ne-
dip Bilge'n'in bir tezkeresi var; okultuyorum. 

Danışma Meclisi 'Başkanlığına 
Yüks'eköğrdtfim Kanununun 53 ncü Maddesinin (c) 

Fikra^ıinın Değiştürilllmielsiime ve Aynı Kanuna Bir Ek 
Maidlcta .ile Bir Geçici Maldldle Eklemimieısline Dair Kanun 
Tdklljfü içim kurulaln, Geçici Komisyonun 12.3.1982 ta-
rihıiırncte yaptığı topllanitıidla, Başkanlık Divanı seçimle
ri yapılmış ve sonuçta; 

•Başkan :( Necip BİLGE 
Başkanvekıitli : İsal VARDAL 
Sözcü : Selçuk KANTARCIOĞLU 
Kâtip i Şerafeitltiıa YARKIN 

Eieçilmiişilerdliır. 
Yüıksiek Başkanlığa saygı ile arız olunur. 

Necip BİLGE 
Geoidi Komiilsyon 

(Başkanı 
BAŞKAN — Siğillerinize sunulur. 

5. — Çanakkale Zaferinin 67 nci Yıldönümü Tö
renlerine katılacak Danışma Meclisi Heyetine ve Ba
kanlar Kurulunda görev alan Danışma Meclisi üyele
rinin, Genel Kurul çalışmalarına devam zorunluluğu
nun bulunmadığına dair Başkanlık tezkeresi. (3/111) 

BAŞKAN — Dalmışıma Meclisi Başkanıimıız Sayın 
Saldli Inmıaık'ın bir tazkemdsıi var; okultuyioran. 

Genıel Kurulla 
14 Çanakkale Zaferinin 67 nci Yıldönümü Törene 

İlerine Mehmet Parnak, Abbas Gökçe, Şadlaın Tuzcu, 
İbrahim Baranıgil, Rıemzli B'anaz, Zekıi Yıldırımı, M. 
Ali Öztüıik Tekeli ve Enıder Cinier'ün Dalnıışma Mecli
sini tamiaian katılmalarına, 

2. Bakajnfer Kurulunda görev alan Danışma Mec-
lıüsıi üyelerinin, Genıel Kurul çalışmaflıarına dlevani' zo-
i'unâığutnıun butuinımaıdlığına, Başkanlık Divanının 17 
Mant 1982 tarıilhl'i toplantısında karar verifaişltir. 

Ganıal Kurulun bilgilerine arz edierinı. 
Sadi IRMAK 

Danışma MecM Başkan» 

BAŞKAN — Bıiilglerinlize sunudur. 

6. — 6762, 618, 4923 sayılı kanunların bazı madde
lerinin değiştirilmesi, bu kanunlara bazı maddeler ek
lenmesi hakkındaki kanun tasarılarının bir geçici ko
misyonda görüşülmesine dair Başbakanlık tezkeresi. 
(3/119) 

•BAŞKAN — Değerli üyetar; 
Bir geçiiici komOsıyon teşkil ille alakalı olarak, Sa

yım Barbakan Vekilli Zeyyat Baıykana'nna bir tezkeme-
l'etrii var; okuituyorutmı. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 

İliği : a) 2 . 3 . 1981 tarihli ve 1736 sayılı yazı
mız, 

b) 2 . 3 . 1981 tarihli ve 1737 sayılı yazımız, 
c) 2 . 3 . 1981 tarihli ve 1738 sayılı yazımız, 
İlgide tarih ve sayısı kayıtlı yazılarımızira Millî 

Güvenlik Konseyi Başkanlığına sunulan ve Başkan
lığınıza dövrddildiği anlaşılan 6762 sayılı Türk Tica
ret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkındaki 
Kanun Tasarısı, 618 sayılı Limanlar Kanununun Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Dört 
Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile 
4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkındaki 
Kanuna Dört Ek Madde Eklenmesi Hakkında Ka
nun Tasarısının birbirleriyle çok yakından ilişkili 

İ bulunmaları nedeniyle ve bir arada görüşmelerin sağ-
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lanması için, Danışma Meclisi İçtüzüğünün 20 nci 
maddesine göre gereğinin yapılmasını arz ederim. 

Zeyyat Bakara 
Başbakan Vekili 

IBAŞKAN — Tezkerede ifade edildiği gibi, 6762 
sayılı Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklen
mesi, keza, 492)2 sayılı Denizide Can ve Mal Koruma 
Hakkındaki Kanuna Dört Ek Madde Eklenmesi 
Hakkındaki Kanun ve 618 sayılı Limanlar Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkındaki 
Kanunun görüşülmesi dalha evivel İktisadî işler, Ada
let ve Bayındırlık komisyonlarına havale edilmiş bu
lunuyordu. Başkanlık Divanı, bu üç kanunun, Hü
kümetin teklifi veçhile bir geçici komisyonda görü
şülmesi kararını vermiş bulunmaktadır. 

İktisadî İşler Komisyonundan 7 üyenin, Adalet
ten 3 ve Bayındırlık Komisyonundan 3 üyenin işti
raki suretiyle bir geçici komisyon teşkilini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TURGUT YEĞENAĞA — Sayın Başkan, bu 
takrir hakkında görüşme yapılacaktır efendim. 

-BAŞKAN — Oylama bitmiştir efendim. (Gürül
tüler) 

ORHAN ALDIKAÇTI — Usûl hakkında söz is
tiyorum Sayın Başlkan. Bu itiyat haline gelemez efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. Efendim, oylama 
bitmiştir, Sayın Al'dıkaetı, oylama bitmiştir efendim. 

i.ı Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlere 
ve Bunlarla İlgili Kişilere Uygulanacak Ceza Hüküm
leri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu. (1/143) (S. Sayısı : 98) (Dalıtma Tarihi : 
10 . 3 . 1982) (1) 

IBAŞKAN — Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan 
'Bankerlere ve Bunlarla İlgili Kişilere Uygulanacak 
Ceza Hükümleri Hakkındaki Kanun Tasarısı üze
rinde görüşmelere devam ediyoruz. 

iSöz isteyenler lütfen adlarını yazdırsınlar efen
dim. 

(1) 98 S. Sayılı Basmayan 15 Mart 1982 tarihli 
67 nci Birleşim Tutanağına eklidir. 

17 v 3 . 1982 O : 1 

ORHAN ALDIKAÇTI — Sormadan oyladınız. 
İBRAHİM GÖKTEPE — Kimseye söz verme

diniz ki... 
FUAT AZGUR — Sormadınız ki... 
BAŞKAN — Neyi sormadım?.. 
İBRAHİM GÖKTEPE — Kimseye söz vermedi

niz ki, doğrudan doğruya oylamaya geçtiniz. 
'BAŞKAN — Efendim, söz isteyen olmadı ki.. 

(«Sormadınız ki» sesleri) 
İBRAHİM GÖKTEPE — Sormadınız Sayın Baş

kan. 
'BAŞKAN — Efendim, oylama bitmiştir. («Olmaz 

öyle şey» sesleri, gürültüler) 
TURGUT YEĞENAĞA — Sayın Başkan, tekriri 

müzakere takriri veriyorum. Beniimle birlikte imza 
atacak 10 arkadaşım lütfen ayağa kalksın. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, müsadeniz 
olursa yerimden kısaca bir arzım var. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Öztürk. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Genel Kurulun kararına 

bağlanan hususa gölge düşürücü beyanlara müsaade 
etmemenizi, Genel Kurulumuzda tekriri müzakere ko
nusunun bulunmadığını arz ederim. 

BAŞKAN — Esas itibariyle muhterem arkadaş
larım oylarıyla düşüncelerini ifade etmiş bulunmak
tadırlar... («Sayılmadı efendim, sayılmadı» sesleri) 

Efendim, lütfen burada biz de takip ediyoruz. Ta
kip ettiğimiz ölçüler içinde önerge lehinde oylar bü
yük bir ekseriyeti teşkil ediyordu. Bunun üzerine, 
yapılan oylama üzerine gerçekte arkadaşımın ifade 
ettiği şekilde, gölge düşürücü bir beyanda bulunmak
ta isabet görmüyorum. Bu itibarla, kanunlarla ilgili 

, gündem maddesine geçiyorum. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin yerlerini 
almalarını rica ediyorum. 

iBuyurun Sayın DevrimseL 
FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkan, Danış

ma Meclisinin delerli üyeleri; 
ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlere ve 

Bunlarla İlgili Kişilere Uygulanacak Ceza Hüküm
leri Hakkındaki Kanun Tasarısını görüşüyoruz. Ta
sarının ismi, «... Ceza Hükümleri Hakkında Kanun 
Tasarısı» 

Geçen Birleşimde bu hususta yapılan görüşme
ler sırasında, konunun Ceza Hukukunun temel ku
rallarına aykırı olduğunu arkadaşlarımız (belirttiler 
Hatta, Anayasanın 33 ncü maddesine de açıkça ay-

V. — GÖRÜŞÜLEN. İŞLER 
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ıkın olduğu ifade edilerek, bu hususta Anayasa Ko-
ımisyonunun görüşünün alınması dahi belirtildi. 
Bunun üzerine Sayın Anayasa Komisyonu Başkanı
mız bu kürsüden, bu Yasanın Anayasanın 33 ncü 
maddesine açıkça aykırı olduğunu en belirgin şekil
de açıkladılar; fakat buna karşın; Sayın Adalet 
Komisyonu Sözcüsü, hukukun temel kuralını yok 
edici böyle bir durum bulunmadığını; keza Hükü
met adına konuşma yapan Sayın Devlet Bakanı, 
kesinlikle Anayasaya aykırı bir durum bulunma
dığını, kanunların geçirilişe şamil olması meselesi
nin kazanılmış hakların korunmasıyla 'ilgili oldu
ğunu ve «Kanunsuz suç olmaz» kuralının İhlal edil
mediğini savundular. 

Muhterem üyeler; 
Şimdi, getirilen Kanun incelendiğinde, açıkça 

yürürlük maddesinde; «ıBu Kanun; üçüncü maddesi 
yayımı tarihinden, diğer maddeleri 14 . 1 . 1982 ta
rihinden gererli olmak üzere, yürürlüğe girer.» demi
yor. Belli ki, ceza müeyyidesi altına alınan eylem
lerle ilgili olarak 14 . 1 , 1982 tarihinden itibaren 
geçerli olması demek; o tarihten itibaren dişlenen 
suçlara bu yeni çılkaracağıımız Tasarıdaki cezaî müey
yidelerin uygulanacağı anlamına geliyor. 

Konunun önemıi bilhassa şuradadır: Suçların 
ve oezaların kanuniliği konusu bu Yasayla gündeme 
gelmiştir ve bu Tasarının Ibu haliyle yasalaşması 
veya yasalaşmaması, Danışma Meclisinin hukukun 
temel kurallarına olan bağlılığının bir ölçüde de sim
gesi olacaktır. Meseleyi bu açıdan değerlendirdiği
miz takdirde, Ceza Hukukunun temel kuralının suç
ların ve cezaların kanuniliği olduğu noktasından ha
reket edersek, insanoğlu asırlarca yaptığı mücadele
ler sonucu hukukun temel kuralı olarak bu sonuca 
varmış ve bununla birilikte keyfiliğe de son vermiş
tir. Şimdi getirilen ve ceza hükümlerini taşıyan bu 
Yasa Tasarısı ile 'işte bu hukuk abidesi yıkılmakta
dır, 

Açııkça belirtmek gerekirse, bu Tasarı bu şekliyle 
yasalaşırsa, banker mağdurlarına getireceği yarar, 
yok edilen, temel kurallarıyla yılkılan hukuka ve
receği zarardan hiçbir zaman fazla değildir. Meseleyi 
ıbu mantık doğrultusunda değerlendirirsek, (Ki, hu
kuk da bunu öngörmektedir.) görüştüğümıüz Tasarı, 
maddî hukuka ilişkin bir ceza hükümleri tasarısı
dır, bir usul tasarısı da değildir. Bunun için mese
leyi Ceza Hukuku açısından ele almak zorundayız. 
Bu yönüyle bakarsak, her fiilin işlendiği tarihte meni 
olan Oeza Kanununa tabi olması Ceza Hukulkunun 

tartışmasız kuralıdır. Bir filin işlendiği tarihteki ka
nun onu cezalandurmadığı takdirde, fiilin failine 
ceza verilmemesi, «Kanunsuz suç olmaz» kuralı ge
reği ne kadar doğru ise, suç teşkil eden fiilî işleyen 
kimseye de işlediği tarihte yürürlükte bulunan yasada 

yazılı cezayı tatbik etmek de o ikadar doğrudur; 
çünkü sanık suçu işlediği zaman, kendisine uygulana
cak cezayı da bir yerde bilmektedir. Türk Ceza 
Yasasının 44 ncü maddesi, «Kanunu bilmemek ma
zeret sayılmaz» sözlüyle yurttaşların yasaları daha 
önceden bildiği varsayımından hareket etmektedir. 

Denebilir ki, «Yeni yasa daha iyi ve ilhtiyaçlaırı 
karşılayacak düzeydedir». Nitekim, Sayın Devlet 
Bakanımız o günkü anlatımlarında, «Bu yasa çık
mazsa durum çok kötüdür. Vatandaşları mağdur 
eden banıkerler cezasız kalacaktır. Yapılan işlemler 
müeyyidesiz kalınca durum ne olacaktır?..» diye acı 
acı yakınmaktadırlar. Özde bu doğrudur; ama getiri
len çare hukuka uygun değildir. Bu nedenle, «So
nuçlanmamış, geçmiş olaylara uygulanması mümkün
dür» denilebilir; fakat bu düşünce doğru değildir. 
•işlendiği zaman yasanın suç saymadığı bir fiilî son-
ıra çıkan bir yasanın suç sayarak cezalandırması ve 
bu yasanın geçmişe uygulanması demek, eylemi suç 
olmadığı düşüncesiyle yapan hir kimseye ceza ver
im ek gerekecek demektir. Bu suretle, «Kanunsuz suç 
olmaz» kuralı temıöiden yoık edilecektir. Artık in
sanların «Bugün işleyeceğimiz şu eylem belki yarın 
bir kanun ile suç sayılır, ceza konur» korkusuyla 
kişi özgürlüğü tahdit edilmiş ve hukuk devleti ona
rılması mümkün almayacak ağır bir yara almış ola
caktır. 

Şimdi, önemle şu noktanın üzerinde durmama 
müsaade buyurunuz : 

Denebilir ki, (Nitekim, Sayın Devlet Bakanımız, 
Hükümet Temsilcisi öyle söylediler) «Cezaların ma
kable teşmil edilmemesi sadece ve sadece hir kanu
nun yürürlüğe girmesinden önce işlenmiş olan bir 
eyleme bilalhara suç vasfının verilımeslni önlemdk 
amacına yöneliktir» diyorlar. Ondan önce, «Bıir 
kanun hükmündeki kararname yürürlüğe girdiği 
andan itibaren yasadır» diyorlar, «©iz, 35 sayılı 
hu Kararname ile yasakları belirıtmiiıştilk. Şimdi, bu 
yasaklara ceza getiriyoruz; yoksa yeni yasaklar ve 
suçlar koymuyoruz» diyorlar. 

Bu cümleden de anlaşılıyor ki, «35 sayılı Karar
name ile getirilen yasaklar...» dermek suçlar İhdas 
edilmiş o zaman; fakat müeyyideleri (konmamıştır. 
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Şimdiki yasa lille bu yasaklara ceza hükümleri 
getirilmektedir. Ceza (Hukukunun temel kuralı olan 
«Kanunsuz suç ve ceza olmaz» ilkesi bu şekilde yok 
edilmektedir. Devletimizin hukuk çatısı yeniden ku
rulmaya çalışılırken, yıkılan temel hukuk kuralları 
toplumsal bunalımlara neden ölür, hukuk devletine 
'Olan inancı sarsar. Ayrıca,, Sayın Komisyon Başka
nımızın geçen gün çok açık bir şekilde belirttikleri, 
Anayasamızın 30 ncu maddesinin 3 ncü fıkrasındaki, 
«Kirnsıeye suçu işlediği zaman kamumda o suç için 
konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verile
mez» hükmüne aykırı hareket etmiş oluruz. 

Yine denebilir ki, «Canım, Millî Güvenlik Kon
seyinden geçerse Anayasaya 'aykırılığı söz konusu 
olmaz». Denebilir belki; fakat bu düşünce kesinlikle 
doğru değildir. Bu kural için değildir; çünkü Ana
yasanın bu hükmü hUkUkun temel kurallıdır ve Millî 
Güvenlik Konseyi en sikışık zamanlarda dahi huku
kun temel kurallarına uymaya özel bir özen göster
miştir ve giderek artan saygınlığını da hukuka bağ
lılığından almaktadır. 

Ayrıca, Türk Ceza Kanununun 44 ncü maddesi, 
daha önce belirttiğim gibi, «Kanunu bilmemek ma
zeret sayılmaz» hükmünü getirmiştir. iBu kural, 
'özellikle ceza yasaları için vardır. iBu kuralların tü
mü, bir şahsın yaptığı eylemin suç olup olmadığını 
ve bunun ne gibi bir müeyyideyle ceza altına alın
mış olduğunu bilmesi gerektiği temel amacına yö
neliktir. 

Yürürlükteki yasada suç sayılan bir fiil için 1 
sene hapis cezası bulunurken, ancak bu fiili işleyen 
şahsın soruşturması bitmeden çıkan yeni bir yasa, 
bu fiile 5 sene hapis cezası koyarsa, bu yasanın önce 
suç işleyen kişiye uygulanması doğru olur mu?.. Sa
nık, işlediği fiilin cezasını dahi bilerek işlemiştir. 
Örneğin, cezasının 5 seneye çıkacağını bilseydi, belki, 
ijşlemeyebilirdL 

Örneğimizde, bir sene Ihapis cezası, 5 sene hapis 
cezasına çıkarılmıştır aynı eylem hakkında. Yeni 
çıkan yasa geçmişe elbetteki uygulanmayacaktır 
hukukun temel kuralları uyarınca. 

Şimdi, Sayın Hükümet, 35 sayılı Kanun 'Gücün
deki Kararname ile getirdiği yasaklara sıfır ceza 
düşünmüş. Hiç cezai müeyyide yok. Buna sıfır ceza 
dersek; buna göre yasaklar konmuş, Şimdi, Karar
name yürürlüğe girdiği ıgünden bu yana, uyulmayan 
yasaklara uygulanmak üzere, cezalar getiriliyor. Böyle 
bir kanunun kabulü kesinlikle mümkün değildir. 

1 seneden 5 seneye çıkınca, sonraki kanun geç
mişe uygulanmıyor; ama sıfır cezaya, sonra getire-

l ceğiniz (bugün çok yüksek cezalar getirilmektedir) 
yasaklara uygulanması kesinlikle mümkün değildir., 
Şayet, böyle bir kanun çıkarsa, ben açıkça belirti
yorum, uygulayacak hâkim ve cumhuriyet savcısı 
bulunamaz. 

Sayın Adalet Balkanı o gün buradaydılar; an
cak bu yasanın yürürlüğe girmesinden sonra, yasak
lara uymama eyleminde bulunanlara, gayet tabiî uy
gulanma olanağı bulunacaktır. Kural; ceza hüküm
lerini taşıyan yasaların geçmişe uygulanmamasıdır. 
Tek istisnası, lehe olanların uygulanmasıdır. 

ıSaym Bakan, kanunların geçmişe şümulü me
selesini, kazanılmış hakların korunması ile ilgili 
görmekte ve bu yasada cezalandırılmaları öngörülen 
kişilerin, böyle kazanılmış hakları söz konusu olma
dığından, yasanın geçmişe uygulanabileceğini belirt
mektedirler. Böyle bir şeyin düşünülmesi, bence 
mümkün değil; çünkü, kazanılmış hak, daha ziyade 
'özel hukuk 'için söz konusudur. Ceza yargılamalaıriı 
usulü için bir istisna vardır, o da sadece kanun yol
larındaki, müracaatındaki bir kısıntı getirmesi ha
line mahsustur. 

Onun için, bu ceza hükümlerini taşıyan yasanın 
uygulanmasında «Kanunsuz suç ve ceza olmaz» ku
ralı ile bağlı olmaları lazımdır. 

IBu açıklamaların ışığında, kanunun maddelerine 
dahi geçilmeden reddi gerekir; Ancak, gerekli bir 
yasa olduğunda da şüphe yoktur. Bu yasa, son de
rece (Kanun hükmündeki kararname ile getirilen 
yasakların müeyyide altına alınması bakımından) lü
zumludur. Ancak, bunun halli bence şöyle olabilir: 

IBu kanun, kararname çıktığından bu yasa yürür
lüğe girinceye kadar, bu arada yapılan yasaklara 
uymama fiillerine kesinlikle uygulanmaz, yürürlük 
tarihi; yayım tarihinden itibaren olur. Onun için, 
bunun yürürlük maddesi, «ıBu kanun yayımı tarihin

de yürürlüğe girer» şeklinde değiştirilirse, bu bakım
dan maddelere geçip, görüşülmesinde büyük yarar 
vardır. 

Aradaki boşlukta kalan eylemler, bugün yürür
lükte bulunan Türk Ceza Kanununun 503, 506, 507, 
522 sayılı maddelerine uydurUlmadığı yerlerde, Ce
za Yasasının 526 ncı maddesi var. Bu madde yetkili 
makamların, kamu güvenliği ve kamu düzeninin ko
runması düşjüncesiyle verilen buyruğu dinlemeyenlere 
veya alınan önlemlere uymayanlara cezalar getirmek
tedir. Yargı organları, takdiren, teşdiden bu duru
mu dikkate alırlar. 
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iBu bakımdan, bu hali ile uygulanması mümkün 
değildir. Yürürlük maddesinin değiştirilmesiyle uy
gulanması mümkündür. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Devrimsel. 
'Buyurun Sayın Şener Akyol. 

ŞENER AKYOL — Sayın Başkan, Sayın üyeler; 
IBenden önce konuşan Sayın Üye Orhan Aldı-

kaçtı'nın, Sayın üye Özer Gürbüz'ün, Sayın üye 
Fikri Devrimsel'in, ceza hükmü getiren ve mükte
sep Ihakları ihlal eden yasalların önceye etkili olma
yacağına dair, esasen insanlığın acılı dönemlerden 
geçerek eriştiği ilkeye ve bu ilkeyi savunan fikirlerine 
aynen katılıyorum. 

Zorunlulkiar ne kadar büyük olursa olsun, insan
lık değerlerine yapışmış olan ilkelerden ayrılmak im
kânı yoktur. Istırap çekenler çoktur diye, hukukun 
temel ilkelerinden sapDlamaz, sapılmasına meydan ve
rilemez. Ben, bu Tasarının banker olayından zarar 
görenlerin 'büyüklüğü karşısında ziühulen (hazırlan
dığına inanmak istiyorum ve zannediyorum hep 
'beraber, bunun çıkış yolunu, Sayın Devrimsel'in de 
teklif ettiği gibi, bulacağız. 

Bankerlere para kaptıran yurttaşlarımızın İstırabı
nı anlamamak mümkün değildir, buna çare bulmak 
mutlaka Yasama Organının ödevidir. Esasen, Hükü
metimizin ve Tasarıyı hazırlayanların gayreti de 
bu yolda olmuştur; ancak tekrar ediyorum, buradaki 
baraj, ceza bükümlerini asla ve hiçbir şekilde önce
ye etkili kılmamaktır. Bu noktadan hareket edilerek 
bulunacak çareler olmalıdır, ıvardır ve zannedi
yorum, bunun hazırlığı yapılmaktadır. 

Bununla beraber, bu Yasa Tasarısının öngörme
diği düzenlemelerin ve gecikmeden yapılmasına ihti
yaç ıvardır. Sayın üyelerin hatırlayaoalkları üzere, 
Yetki Kanunu, banker olayının düzenlenmesi ve bazı 
ödeme güçlüğü içinde bulunan bankerlerin tasfiyesi 
amacıyla verilmiştir. Bugün ve bundan önce çıkmış 
olan 2 Kanun Hükmündeki Kararname, sadece ve 
münhasıran tasfiye olayı ile ilgilidir. Bu konudaki dü
zenlemenin bir an önce yapılmasında zorunluluk 
vardır ve muhtemelen bu düzenleme yapılmazsa bu-1 

gün bir şemsiye ile önlemek listediğiniz bu olgu, ya
rın çığ gibi büyüyebilir. Bu düzenleme yapılıncaya 
Ikadar, mutlaka yetkililerin banlkerler tarafından 
verilen teminatları türlerine göre dikkate almaları ve 
'vatandaşa en fazla güvence veren teminatı mecburî 
bale getirmeleri, bankerlerle iş yapan yurttaşlarımızı 
en geniş şekilde enforma etmeleri, onların yanılma

larını önlemeleri zorunludur ve bu tedbirin alınması, 
asla zaman geçirilmeden yapılmasını gerektirecek 
kadar önemlidir. 

Bankerler tarafından bilinen teminat türleri şun
lardır : 

Bankerler kendi garanti belgesini vermektedirler; 
menkul rehini, gayri menkul ipoteği, banka teminat 
mektubu, kefalet, mevduat sertifikası, şirketlerin 
'tahvilleri, kendi bonolarını ve kendi çeklerini veya 
bir müşteriden aldıkları, yani kendi oiro ettikleri 
Ibono ive çekleri vermektedirler. 

İBu mesele karşısında, yani bankerlerin vermesi 
gereken teminatın ne olması lazım geldiği konusunda 
ilgililer ve yetkililer derhal tedbir almalıdırlar. Tec
rübe onu göstermektedir ki, bankalarla bankerler 
arasındaki tartışma ve sürtüşme içinde bazen yetkili
ler, en emin teminat vasıtasının banlkerler tara
fından yurttaşlara verilmeyeceğini iddia etmekte
dirler. ıBu yanlış ve sakim olur. Bu konuda bir an 
önce tedbir alınmalı, mesela bankaların teminatı al
tında bulunan mevduat sertifikalarının bankere para 
veren yurttaşa verilmesini sağlamak lazımıdır veya 
yetkililer yine en emin teminat vasıtası (konusunda, 
bundan daha önemlisi yurttaşların aydınlanması ko
nusunda açılk, kesin, değişmez, emin ve hukulki ça
reler ve yollar göstermelidirler. 

Pek tabiî olarak bununla beraber, ödeme güçlüğü 
içinde bulunmayan bankerlerin de en olmadık, çılgın 
've aşırı sözlerle yurttaşları kandıran reklamlarının 
önüne geçilmesi lazımdır. 

IBu durum karşısında, bugün ödeme güçlüğü için
de bulunan bankerlerle ilgili bir durumu şu veya 
bu şekilde müeyyideye bağlamalk istiyoruz. Ödeme 
güçlüğü içinde bulunmayan bankerler olayının ya-
Ikından incelenmesinde zorunluluk vardır. Banker 
olgusu karşısında yer alan bankaların durumunun 
da açıklığa, hukukiliğe kavuşturulması lazımdır. 
Banker olayı, banka olayı iyi çalışmadığı için deje
nere olabilir. Banka olayından, bankadan memnun 
olmayan mevduat sahibi ve Ikredi isteklisi bankerlere 
(kayabilir. Bunun için, mesela banlkalaırın 'kredi söz
leşmelerinden, her an kredi sözleşmesini feshedebil
irle yetkisini mulhafaza eden hükmün mütlalka ida
rece denetim altına alınması gerekir. 

Sayın üyeler; 
IBu hükmün ne olduğunu kısaca anlatırsam gö

receksiniz ki, bankalardan kredi almak gerçekten 
bir kaihramanlıik ve şövalyelik teşkil eder. Bu hüküm 
aşağı yukarı şöyle söylüyor: 
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/Bankalardan kredi alınması 'halinde, mesela bir 
'sanayici 100 milyon kredi alırsa, o hükme göre ban-
İka beş yıl orta vadeli olan bu krediyi üç ay sonra; 
yani kullanıldıktan, tamamen harcandıktan sonca 
kredi sözleşmesini iptal edebilir- ve verdiği kredinin 
ıtamamını derhal talep edöbilir. İste, bu Ibelki bir 
tedbirdir; fakat bankaların bu tedbiri merkezi bir 
•noktadan denetleyememeleri yüzünden, banka mü
dürlerinin takdir ve keyfiliği ıkredi müşterilerini ve 
ıhafcta buna benzer şekilde, işlemlerden memnun ol
mayan mevduat sahiplerini 'bankalardan bartkerlere 
doğru çekmiştir. 

(Bununla beraber, derhal yapılması mümkün ve 
kolay bazı tedbirler vardır. Bankerlerin birer serma
ye piyasası kurumu otamaları vasfı denetim altına 
alınmalı, para piyasasına; yani bankaların yaptığı işi 
'bankerlerin yapmasına engel 'olmalıdır. Zannediyo
rum iki, Sayın Profesör Feridun Ergin yaptığı ilk 
konuşmada bunun gereğini zimnî olarak burada 
ifade etmiştir. 

Piyasa bankeri veya sermaye piyasasıyla ilgili ça
lışan bankerlerin çalışmalarından tasarruf sahipleri
nin yararlanabilmelerini temin ötmek için de ano
nim şirketlerin 'minumum kâr dağıtma mecburiyetini 
getirmek lazımdır; fakat bunu genelleştirmek bu
günün şartları içinde fevkalade tehlikeli olabilir. 

Özetle; işletme sermayesi sıkıntısı çeken anonim 
şirketlere de bu mecburiyet tahmil edilirse, ibu defa 
belki huzurunuzda ödeme güçlüğü çeken sanayi şir
ketlerinin durumunu düzeltmek için yeni müeyyideler 
aramak zorunda kalabiliriz. 

Ne yapmak lazımdır?.. Piyasaya çıkmak, hisse 
senedini veya tahvilini halka açmak isteyen şirketlere 
minumum kâr dağıtmak mecburiyeti yüklemek lazım
dır. Tahviller için belirti faiz yahut temettü garantisi, 
hisse senetleri için minumum; ama piyasada satılan, 
yani borsaya köte ©dilen ve bankerlere verilen hisse 
senetleri bakımından minumum kâr garantisi getir
mek lazımdır. 

(Bugün ödeme güçlüğü içinde bulunmayan banker
ler, bundan önoe ödeme güçlüğüne giren banker
ler de olduğu gibi hiç bir sigortaya sahip değildir
ler; yani bir bankerin durumu bozulduğu zaman o 
bankerle iş yapanların menfaatlerini garanti edecek 
bir ara sistem kurulmamıştır. Bu ara sistemi olsa 
olsa bankerler tarafından verilen mevduat sertifikası 
ve ödeme güçleri varsa, tahvil vermeleri halinde, tah
vil veren şirketler teşkil etmektedir. Bu konuda ya 
ara bir kurum kurmak veyahut mutlaka Merkez 
'Bankasını ödevlendirmek lazımdır. 

Nihayet ve içtenlikle şu yüksek faiz olgusunu, 
yüksek faiz elde etmek için yurtaşlarımızın akın ha
lindeki davranışının ciddî bir kamu otoritesi sıfatıy
la mutlaka açık temellere dayandırmak zorundayız. 
Vöksa aldanmaların ve yeni felaketlerin örtü alı
namaz. iBunu açıklamakta kimin menfaati sarsılırsa 
sarsılsın, açıklamak bir borçtur idare için. Hangi 
bankere nasıl, hangi garantilerle para yatırılacağını 
yurttaşlara mutlaka açıklamak gerekir. 

İşte önümüzdeki ve Komisyondan geçmiş olan 
Tasarı; önceye etkili ceza hükümleri taşımakla bera
ber, Heyetinizde beliren umumî kanaata göre, böy
le Anayasayı ihlal ©den ve temel hukuk kuralılarına 
aykırı olan tasarıların burada kanunlaşım&yacağı yo
lunda beliren umumî temayüle göre, zannediyorum 
şimdi hazırlanmakta olan ve Kanunun yürürlüğün
den ileriye doğru cezalar getirmesi hükmünü taşıyan 
bir önerge huzurunuzla gelecektir. IBen Sayın Ada
let Komisyonundan, Sözcüsü diliyle beliren düşünce 
ile Meclisin yüksek hassasiyetini 'de dikkate alarak, 
bu önergeye katılmasını ve keza Hükümetin de bu 
önergeye katılarak bu şekliyle ve gerçekten ıstırap du
yan yurttaşlarımızın ıstırabını dindirmek üzere öde
vimizin bu şekilde yapılmasını arz ve takdirlerinize 
sunmaktayım. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyöl, 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-

RATOĞLU — Sayın (Başkan... 

IBAŞKAN — Sayın Murâtoğlu, şimdi mi söz is
tersiniz?... 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU
RÂTOĞLU — Sayın (Başkan, bu konuda verilmiş 
önergeler vardır. 'Bir tanesi de bize tevdi olunmuştur. 

Gerelk yapılan konuşmalarda, gerekse tevdi olu
nan önergelerin ışığı altında Tasarıyı Komisyon ola
rak yeniden gözden geçirmek istiyoruz; dolayısıyla 
Tasarıyı geri alıyoruz, efendim. (Alkışlar) 

IBAŞKAN — Değerli üyeler; Komisyon, Raporu, 
Tasarıyı ve aynı zamanda verilmiş olan önergeleri 
geri almak istiyor. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI RIFAT 
BAYAZIT — Görüşeceğiz efendim. 

(BAŞKAN — Yukarıda görüşeceksiniz, 
!Bu itibarla Tasarının önergelerle birlikte Komis

yona geri verilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum... 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş

kan, oylamaya gerek yok efendim, 
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BAŞKAN — Müsaade ederseniz Tüzük hüküm
lerini uygulayalım, Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Tasarı önergelerle beraber Komisyona geri veril
miştir. 

2. — Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güven
lik Konseyi Üyesi Oramiral Nejat TÜMER'in, Yük
seköğretim Kanununun 53 ncü Madde c Fıkrasının 
Değiştirilmesine ve Aynı Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet, Mali İşler 
ve Millî Eğitim Komisyonlarından 3'er Üye Alınmak 
Suretiyle Kurulan Geçici Komisyon Raporu. (2/22) 
(Raporun Başkanlığa geliş tarihi : 15.3.1982) (S. Sa
yısı: 101) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güvenlik 

Konseyi Üyesi Oramiral Nejat Tümer'in, Yükseköğ
retim Kanununun 53'noü Maidde (e) Fıkrasının De
ğiştirilmesine ve Aynı Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Geçici Komisyon 
Raporu ile aılaikalı olarak, Komisyon Başkanı Sayın 
Necip Bilge'nin 'bir tezkeresi var, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü Gelen Kâğıtlarda yer almış bulunan, De

niz Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güvenlik Konseyi 
Üyesi Oramiral Nejat Tümer'in, Yükseköğretim Ka
nununun 53'ncü Makide (c) Fıkrasının Değiştirilme
sine ve Aynı Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Geçici Komisyon Raporu üye
lere dağıtılmış bulunmaktadır. 

Teklifin muhtevası itibariyle aceleciliği 'bulunmak
tadır. ©u nedenle adı geçen Teikllilfin Gelen Kâğıtlar
dan gündeme aıknaraık önceiük'le görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

aSfecip BİLGE 
Geçici Komisyon Başkam 

BAŞKAN — Sayın Bilge, Geçici Komisyon Ra
porunun ve Kanun Teklifinin öncelikle görüşülmesini 
lisltemektedıir. 

lBu itibarla önce usulümüz gereğince Gelen Kâğıt
lardan gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Gelen Kâğıtlardan günde
me alınması kabul edilmiştir. 

Öncelikle görüşülmesini oyunuza sunuyorum. Kai-
bul edenler... Etmeyenler;., öncelikle görüşülmesi ka
bul edilmiştir. 

Sayın Balkan buradalar. 

(1) 101 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna 
eklidir. 

(Komisyonun ve Hükümetin yerini almasını rica 
ediyorum. 

Geçici Komisyon Raporunun okunup, okunmama
sı hususunu oylarınıza sunuyorum. Okunmasını kabul 
edenler.., Etmeyenler... Raporun okunması kabul edil
miştir. 

Raporu okutuyorum : 
((Geçidi Komisyon Raporu okundu) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz al
mak isteyen sayın üyemiz?. 

AKİF ERGİNAY — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Erginay, buyurun efendim. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Kanunlar vardır talihlidir, kanunlar vardır ta

lihsizdir. YÖK Kanunu da bu ikinci gruptan sayı
labilir kanaatimce. Çünkü, çıktığından beri üniver
siteler huzursuzdur, akademiler tedirgindir. Üniver
site öğretim üyelerinin birçoğu, belirli bir müddet 
sonunda ortaya çıkacak olan uygulamalar nedeniy
le üniversitelerden belki özel sektöre, belki diğer ka
mu sektörüne, mesela, Sağlık Bakanlığına geçecek
lerdir, geçmek hazırlığındadırlar. 

Birkaç misal vermek isterim. Kısmî vazife almış 
olan; yani part - time olarak çalışan bir profesör iki 
sene sonra tekrar vazifesine devam edebilmesi için, 
kendisinin bağlı olduğu fakültenin bölümünün mü
saadesi gerekir, izni gerekir; tabiî rektörlüğün ka
rarı ile. Binaenaleyh, bir profesör kısmî olarak ça
lışırken yerine bir doçent geçerse, iki sene sonra o 
doçent, kendisinin belki doçent veya profesör yap
tığı kimse, hocasının yahut kendisinden kıdemli olan 
profesörün aynı fakülteye dönmesine müsaade ede
cek veya etmeyecek... 

Asistanların daha hazin bir durumu vardır. Uzun 
uzun söylemek istemiyorum; çünkü belki bugünkü 
teklifin esasına pek girmiyor. Fakat, bu teklif gös
teriyor ki, bu Kanunda büyük boşluklar, büyük yan
lışlıklar, büyük eksiklikler ve dediğim gibi büyük ta
lihsizlikler vardır. Bu itibarla yavaş yavaş düzeltil
mek isteniyor. 

Kanunu uygulayan YÖK'ün Başkanı muhterem 
zat, Hacettepe gibi dünya çapında bir müessesenin 
kurucusudur. Kurucuları arasında beni de sayar; çün
kü, kertdisiine kurulması sırasında büyük yardımla
rım olmuştur Ankara Üniıversitesinide. Fakat cevval 
ahni, hakikaten hayata olan bağlılığı, başarı, sonuç 
alma umdesi, gayesi dolayısıyla Sayın Başkan bugün 
üniversiteler bakımından da aynı yönde gitmek aste-
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mektedfir. Yalnız, kendisi bazen kanunları bir tarafa 
bırakarak, yönettoeliklerle işi yürütmek tıemayülünde-
dir ve bunu başarmıştır. 

Hacettepe'nin Bayındırlık Bakanlığı dışında, ken
di içinde kereste ve tuğla fabrikası, özel mimarlık 
ve mühendislik bürosuyla yapıldığını 'burada beMrt-
m'ek 'Merim. O zamanın kanunlarına aykırı belki; 
fakat yapılmıştır ve her türlü ödenek zamanında ken
disine verilmliş'tir. Ama 'bu müessese memleketimizin 
Üfifeilhar edeceği 'büyük bir müessesedir. Binlerce, on-
Iblinlerce poliklinik yapılmaktadır ve her gün yalnız 
röntgen kısmında 700 röntgen filmi alınmaktadır. 
Memleketimizin her tarafından, kulağı da ağrısa, gö
zü de ağrısa Hacettepe'ye diye bir fikir yerleşmiş
tir. Bu, hakikaten başarılmış büyük bir iştir. 

Fakat, YÖK başında böyle neticelere varılabile
ceği düşünülebilir mi?.. Kaldı ki, YÖK Kanunu do
layısıyla şimdiye kadar çıkarılmış olan bir kısım yö
netmelikler kanuna aykırıdır bazı cepheleriyle; ama 
kanuna aykırılığını kimse iddia edecek durumda de
ğildir ve bunlar yürütülmektedir. 

Buyurun, önümüzdeki metinde de bazı hususla
rın yönetmelikle yürütüleceğini, yetki almak anla
mında hükme bağlamaktadır. Teklifteki ek madde 
de bunu gösteriyor. 

Bu itibarla bir defa bu teklifin yerinde olduğu
nu ben kabul ediyorum. Çünkü, bir boşluktu ve üni
versite öğretim üyeleri, üniversite mensupları kendi
leri hakkında verilecek bir son tahkik hükmü olmak
sızın mahkemelere sevkedilmekte olduğu duyuruldu, 

v öğrenildi. Bunu önlemek gerekiyor halen acilen. Hal
buki idarî sistemde, bunların suçları ve disiplin ce
zaları varsa kademe kademe tespit edilip, soruştur
ma açılıp, açılmaması hakkında Danıştaym kararı 
ile birlikte ancak mahkemelere gitmeleri gerekir; 
usulü muhakeme esasları bakımından. Bu teklif bu 
boşluğu doldurmaktadır ve hazırlanması hususunda
ki hizmetleri dolayısıyla ilgililere ben buradan teşek
kür etmek isterim. Bazı hataları belki olabilir, bazı 
teklifler de olabilecektir; fakat ben YÖK Kanunu
nun böyle bir teklifle değiştirilmesi yahut boşluğun 
doldurulması yanında başka birçok hükümlerinin de 
değiştirilmesi gerektiğini belirtmek istiyorum ve özel
likle biraz evvel bahsi geçen ek maddenin üzerinde 
durmak istiyorum. Bu madde der ki: 

«Yükseköğretim üst kuruluşlarının yapacakları 
her türlü satın alma, satma, keşfettirme, inşaat, mon
taj, onarım, bakım, kiraya verme ve kiralama ile il
gili işlerde 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanu

nunun 135 nci maddesiyle 2490 sayılı Artırma ve 
Eksiltme ve İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz. 

Uygulanacak usul ve esaslar Yükseköğretim Ku
rulunca çıkarılacak bir. yönetmelikle düzenlenir.» 

iSayın arkadaşlarıımı; 
(Memleke'binılizde çıkan .sfon kanunlarda hiçbir za

man «Tüzükle 'bu işler düzenlenir.» denimıemekıte-
dir. Neden?.. Çünlkü malumları, tüzükler Danıştay-
dan geçer, ilgili Ik'anıunlara uygun olup olmadığı araş
tırılır ve uzun sürer. Halbuki yönetmelik, ilgili uy
gulama makamınım kendi arzusu çerçevesinde hazır
lanır, uygulanır, (balkılar ki tutunuyor, 'tekrar de
ğiştirilir, tekrar uygulanır. Çünkü, yönetmelik çıkar
ma yetkisine sahip olan bir kamu kuruluşu yönetme
liği Ihazırladılk'tan Sonra 'Başbakanlığa 'giönderir ve 
onun Resmî Gazetede ilanı, yayıma da mecburidir. 
Çünkü kanun, bu kuruluşların kendisine bu yetkiyi 
venmıişltir. 

Şimdi bir 'örmek daha; Yönetmelikle YÖİK, Üst 
kuruluşların bütün iş'lemllerinlde serbest offlmak işiti
yor. 2490'a bile tabi olmayacak. Bunlar hangi para
yı sarif ediyorlar?., ©ütce. Bütçe Kanunu, Mulhase-
be-i Umumiye (Kanunu ve 2490'la ilgilidir. Siz, de
mek ki iBübçenin dışına çıkmak istiyorsunuz; «Ve
rin tahsisatı ben serbestçe ((aşağı yukarı) bunu kul'la-
nayı'm.» diyorsunuz. Gayet tabiî, bir an eVvel netice 
almak için, bilhassa bürokratik- işlerden korunmak 
için, işleri çabuklaştırmak, netice atmak anlamında 
bunun kendisine vermek belki akla gelebilir; fakat 
burada hep bükük, kanun diyoruz, hep nizam diyo
ruz 've sonra ıhudcUku da, kanunu da, nizamı da yer 
yer bazı parçalamalara tabi tutuyoruz. Belki fevka
lade haller için bazen bunu meşru göstermek müm
kün olur; ama nihayet, her şeye rağmen insanın 
kendi varlığıma, Hükümle! içinde yaşamasının ©sas
ılarına uygun hareket etrnelk de bir Yasama Organı
nın igöre'vidir. (Bu itibarla, biz, burada şüphesiz Hü
kümetin herhangi bir işini engellemek gayesi ile 'top
lanmış değiliz, bilakis ona yardı'm edeceğiz, aynı ga
yedeyiz, bir bütünden birer parçayız; fakat halkın! 
kendi iradesi anlamında, onun kendi menfaatine olan 
hususlarda, onun kendi insanlığına aykırı olan hu
suslarda da hassas olmamız gayet tabiîdir. Biraz ev
vel konuşulan konularda da bunlar ortaya çıkarılmış
tır, 

iSayın arkadaşlarıml;| 
Böyle bir Teklifin kanunlaşmasına, dediğim. gi

bi, bir boşluğun doldurulması bakımından işit/İrak 
ediyorum'; fakat YÖK'ün uygulanması usuMerinte Sa-

— 445 — 



Danışma MecMsî B : 68 

yın ıMillî Eğitim (Bakanımızın hassasiyetle eğitonesi-ı 
,ni ve gerekirse yeni 'bir kısım değişiklik taşanları ge
tirmesini ben ıtemenni. ediyorum ve ayrıca, ş'u bahsi 
'geçen ek maddenin de burada bulurtmaması gerekti
ğimi belirtiy'O'rum. IBunun çıkarılması da lazımıdır, 
elzemidir diyorum. 

Hepinize saygılar ve teşekkürler ediyorum efen
dim. ((Alkışlar). 

İBAŞİKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Er'ginay. 
Sayım Türe Tuniçbay, buyurun efendim.. 
TÜRE TÜNgBlAY — Sayın Başkanım, Danış

ma Meclisinin sayın 'üyeleri, Sayın 'Bakanımız; 
Bu Taslağın 'getirdiği hükümlerin 'bir (boşluğu dol

durduğuna inanıyorum ve • gerçekten gerekil olan bir 
yaklaşımdı; ancak 'benim 'dile getirmek istediğim 
yön 'bir 'başka önem taşıyor. 

Öyle 'günler geçirdik ki, kıdemli öğretim üyele
rine; ister Tıp Fakültesi, ister Hukuk, ister Mühen
dislik, IsJter Öülzel) Sana'Blar Aİkademisi olsun, artık 
verilebilecek disiplin Soruşturması o Ikadar 'fazla ol
muştu ki, hocalarımız kendi görevlerini yapaımaz 
duruma gelmişlerdi; gerek öğrenciler, gerekse kı
demsiz öğretim üyeleri 'yönünden. Bu kadar yığılma
nın ive bıkkınlığım 'bir 'nedeni de, tabiî ki 'bu disiplin, 
soruşturmalarında ve ceza soruşturmalarımda yeteri 
kadar bilgimiz olmamasından ileri geliyordu. Budu-* 
rumda; ancak açıyorduk, bakıyorduk, kendimize 
göre bazen yorumluyor dük, diğer bir arkadaşımız 
bir başka şekilde yorumluyordu, ondan (sonra arada 
çelişkiler doğuruyordu 've mutlaka 'bir hukuk danış
manına başvuruyorduk. (Onun için, bu çok büyük 
bir açıktır üniversitede; düşündüğüm! kadarıyla bu 
disiplin ısoruışturmaları, ceza soruşturmaları için, her 
ne kadar yine kıdemli 'öğretim üyeleri görevlendiırile-1 

çekse de mutlaka Hukulk Danüşıma Bürosunun1 her 
üniversitede olması genektiğine inanı/yorum,. 

•Büyük b'.L açığı kapayacaktır ve zaman kaybını 
önleyecektir. 

Teşekkür eder'jm. '(Alkışilar). 
/BAŞKAN — Teşelkkür ederim Sayın Tuniçbay. 
Sayın Fırat buyurun elfendim. 
AYHAN FIRAT — Sayın IBaşkan, sayım arkadaşa 

lar ıımı; 
(Bir iboış'l'uğu 'dolduracağıma benim de emin oldu

ğum ibu Yasa Teklifinde bir noktaya değinmek işitiyo
rum., 

Danışma Meclisinin teşekküllünden sonra 'komis
yonlarımızı seçmiştik ve komisyonlar da yasa 'tasa
rılarını incelemeye başlamışlardı. Ben, Bayındırlık, 
Ulaştırma, İmar 've iskân, Turizm ve Tanıtaa K!o-
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misyonunda çalışan (bir arkadaşınızım, Bu Komisyo
na gelen çok mıülhlm yasa tasarıdan vardır. Burular
dan bir tanösi de, 2(490 sayılı DeVlet İhale Yasasının' 
değiştiren yeni Tasarısıdır. 'Bunun 'üzerinde Komis
yonumuz durımadan, dlnllenmıeden 1,5 ay çalışırmış ve 
Tasarıyı hazırlayarak Adalet Komisyonuna gönder
miştir. Yakın 'bir gelecekte bu Tasarı Yüce Meclisin 
huzurlarımla gelecektir. 

J3U Tasarıda, ©slk'i 'tasarının mahzurları izale edil
miştir., yenilikler getirilmiştir, ak'tiVJıte getiridmiştir ve 
görülen (bazı mahzurlar orttadan kaldırilımıştır. Daha 
önceki Yasada, bir KhailCyıi en ucuzuma Vermıe mıecbu-
riyeti varken, bu yeni Yasa Tasarısında «En uygunu 
olarak» öngörülmüştür; yani niteliğe ve en iyisini al
maya doğru yönelme vardır. Yasa Tasarısının mü
kemmel .şekilde geleceğinden eminim. 

IBurada görüyoruz İki, ek maddede YÖİK, 1Ö5Ö sa
yılı Muihasebe-i Umumiye Ya s alsının 1'35'ncl maddesi 
dışında kalıyor Ve 21490 sayılı Yasanın dışında kalı
yor. Yaptıracağı bütün satım alma,satma, inşaat, ona
rım gibi, her türlü işi yönetmeliklerle idare edecek. 
Yeni Yasa huzura gelecek, eğer yeni Yasa, ihtiyacı 
karşılayanla yacaksa o zaman bu konu gelmelidir bu
raya. Gerekçede, neden geldiğine dair en ufak bir 
ifade yoktur.' 

IBen, Sayın YÖtK (Başkanının 5 sene Müşavirliğini 
yapltırn, aikti'vitesin'i bilirim:, çali'şımasımı bilirim; ama 
yeni Yasa, en iyisini alacak şekilde î'şık tutuyor. O 
halde bekleyelim, yeni Yasa 'eğer bu ihtiyaçları kar-
şılayamayacafcsa, ondan sonra bu konuda bir öneri 
gelmeli, bir yasa tasarısı gelmelidir. 

Önerim şudur: Ek maddenin çıkarıiîmasını ben de 
rica ediyorum^ 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (Alkışlar). 
iBAŞİKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Fırat. 
Tasarının 'tümü 'üzerinde görüşmek isteyen üye

miz var mı efendimi?.. Tasarının tümü üzerinde gö
rüşmek isteyen başka üyemiz yok. 

iKomlsyon bir açıklama yapacaklar mı?.. 
İGEÇtOt KOMİSYON IBAŞKANI NECİP IBİL-

IÖE — Hayır efendim. 
iBAŞİKAN — Sayın (Bakan, bir açıklama yapıla

cak mı?.., 
MİLLÎ IEÖMM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— Efendim, müsaade buyur ulursa. 
İBAŞİKAN — Buyurun efendim. 
''MİLLÎ EĞİTİM (BA/KANI HASAN SAĞLAM 

— Sayın IBaşkan, Sayın üyeler; 
Sayın lüç konuşmacı bize yeterince telkinlerde ve 

önerilerde bulundular*, bunları tespit ettik; özellikle 
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Ek 'Madde 1 üzerinde görümler temerküz ediyor. Şu
nu açıklığa kavuş'turmıalkta yarar 'buluyorum: 

Alsllında, Ek 'Madde (1 Yükseköğretim Kanununun 
5(6'mcı maddesinin k<f» fıkrasındaki boşluğu döldür-
malk a'maıcını güden yeni 'bir ek madde olarak gel
mektedir. 

Burada «f» (fıkrası şu şekilde: «Üniversitelerin 
dnşaat, makine ve 'teçhizatı...» diyerek devam ediyor 
ve «Bunların bakım 've onarımılarından 1050 Sayılı 
IMuıhasebö-i Omuımliye Kanununun 1'35'nci madde
siyle, '2490 ISayılı Artınıma 've Eksiltme ve İthale Ka
nunun hükümleri uygullanımıaiz» denmektedir. 

Herhalde dikkatlerden kaçmamış olacaktır ki, bu
radaki 'Ek IMadde, ancak buradaki 'bir boşluğu dol
durmaktan öte bir şey değildir. Fazla bir ışeıy de ge-
tirmıernelktedlr. Şöyle 'ki; burada ancaık Yükseköğre
tim üst Kuruluşlarından bahsetmekte ve devanı et
mekte ve böylece sanuçlammakitadir. Burada, '«Yük
seköğretim Üst Kuruluşları» deyince akla iki tane 
kuruluş »gelmektedir; birisi Yükseköğretim Kurulu 
(YÖK), Öbürüsü Üniversitelerarası Kuruldur. 

O halde 56'ncı maddenin «f» fıkrasının baş kıs
mına 'eğer, «Yükseköğretim 'Üst Kuruluşları» ibare
si konmuş öllsaydı, (hiçbir meseile kalmayacak ve 
•böylece Ek IMadde 1'de gelmeyecekti. 

Şimdi, Yükselklölğretim Kurulu Ve Ümîvers'iteler-
arası Kurulun yapacağı çok şeyler 'var; daha yerleş
me yerini bulamamıştır. teşkilatını kuramamıştır. 
Türkiye'de Yükseköğretimi Kurulunun elinde bulun
durduğu Yasanın Verdiği yetıki 've sorumluluklarla yük
seköğretimi kurumlarını bir yere getirme çabası İçe
risindedir. 

Halen, Geçici Madde 28'e göre, akademiler, yük
sekokullar ve ensıti'lülerinı diğerlerinin hepsini, yine 
huzurlarınıza gelebilecek olan kanunlarla 'bir düzene 
sokmaya çalışmaktadır. O halde; bütün Türkiye'de
ki ortaöğretime dayalı ne kadar yükseköğretim ku
rumu varsa, bu iki Üst (Kuruluşun kontrolü altında 
yürütülecek 'bir yon Verme imkânı sağlanabilecektir. 
Bu nedenle, 1050 ve 2490 Sayılı Kanunlara göre ya
pacağı çok işleri vardır; bu da, ıSiirat kazanmak, elas
tikiyet sağlamak ve en iyisini yapabilmektir. Böyle
ce kısa zaman İçerisinde yükseköğretim kurumlannı 
toparlayabilmesi için, YÖK'ün ve Üniversitelerarası 
Kurulun kendi içerisinde böyle bir Ek Madde l'e ve 
56'ncı maddenin «f» fıkrası önüne 'bir ibare eklle-
mek ihtiyacı Ihiâsıl olmuştur. Bunu bilgilerimize su
narım. 

Efendim, diğer yanı ile bu Ek Madde l'in altın
da 'bir kayıt var; «Yönetmelikler yoluyla 'diğer hu

susların düzünilenmesine dair» 'bir hükümdür bu. Bu 
hüküm, ıSaıyın Başkanıımız ve sayın üyelerin gayet iyi 
takdir edebilecekleri (gibi, birç'ok teferruatı içerisine 
alabilecek, (faaliyetleri düzenleyebilecek ve herkese 
görev, yetki ve sorumluluklar dağıtabilecek ve ger
çekten hareketi k'oordime ve işbirliği içerisinde yürü
tebilecek bir düzenlemeye kesinlikle ihtiyaç olacak
tır. Bunları dar çerçeve içerisinde kanun maddeleri
ne sığdırmanın mümkün olamayacağını, sanırım ki, 
takdir buyurursunuz. Bu nedenledir ki, Yönetmelik 
ele alınmış ve 'böylece buraya konmuş, bumun içeri
sinde düzenlemelere gidilmiştir, hüsnüniyetle 'faali
yetlerin götürülmesi Ve yine süratle değişiklikler ge
rekirse; Sayın Hocamız Akif Bnginay'ın buyurdukla
rı gibi, belki faydaya dönük olmak; ama zarara dö
nük olmamak suretiyle, değişikliklerle, faaliyetlerini 
daha iyi ve değerli yönde yürütülmesine imkân bah-
şedile'bileceği beklenfmıektedir. 

Ancak 'burada bir noktanın tereddütlü kalmam a -
sı-nda yarar vardır: Böyle Ibir yetkiyi YÖK'e Ve 'Üni
versitelerarası Kurulla, yani yükseköğretim kuruluş
larına vermekle, öyle sanıyoruz ki malî denetimden 
ve Sayıştayım demetimim'den uzak kalmayacaktın 

(Kaldı ki, diğer birçok kürüm da, katıma bütçeli 
idareyi yürüten ve bu amaçla sarfiyatlara yer veren, 
birçok kuruluşlar da aıynı şekilde denetimle ve vizele
re tabidir. Bundan, Devletim könltrolünden Ve gö
zetiminden kaçılamayaeaktır. Bu, burada bir hükme 
bağlanımsyor; genel hüküm yürürlüğünü devam et
tiriyor. 

Sayın Prof. Türe Tuniçbay'ın ifade buyurdukları, 
«Üniversitelerde birer hukuk müşavirinin bulunma
sı» isteğine (gelince. 

Yüksek malumları olduğu gibi, halen YÖİK'üm 
kendi altında ve kuruluşunda bir Yüksek Denetleme 
Kurulu var. Bu Yüksek Demetleme Kurulu 'gerekli 
yetkilere sahiptir. Üniversitelerin içerisinde istendiği 
şekilde, gerek kılavuzluk ve rehberlik, '(ki hukuksal 
yönüyle yapacaktır) diğer yanıyla denetimleri yürü
tecektir; her türlü isteğe, hukuksal yönüyle, adlî yö
nüyle, idarî yönüyle cevap verebilecek bir kuruluş 
sistemi içerisinde olacaktır. Ancak, (tabiatıyla 'gönül 
ister iki, oralarda da bazı hukuk müşavirlerinin ol
ması, sorunların çözümünü daha da kolaylaştırabile
cektir; ama Yüksek Denetleme 'Kurulunun kurulu
şunun amacı da, daha önce buyurulan önerinin ama
cını kapsayacak niteliktedir. 

Benim maruzatım bu kadar Sayın Başkan, sayın 
üyeler. 

Teşekkür ederim. ((Alkışlar). 

— 447 — 



Danışma Meclisi B : 68 17 w 3 . 1982 O : 1 

.BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Balkan,. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler sona er

miştir. Maddelere geçilmesini oylarınıza .sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul e ilme yenler... Maddelere ge
çilmesi kabul editeişltir. 

Madde il'i okutuyorum; buyurun efendim. 

Yükseköğretimi Kanununun 53 ,ncü Maddesi l(c) Fık
rasının (Değiştirilmesine ve Aynı Kanuna Bir Elle Mad
de ile :Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 

Teklifi 

MADDE 1. — 2547 'sayılı Yükseköğretim Ka
nununun 53 ncü ma'd'dösinin ı(c) fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

'«d iCeza iSoraşturmalsı Usulü ; 
Yükseköğretim üst kuruluşları başkan ve üyeleri 

ile yükseköğretim kurumları yöneticilerinin, kad'ro-
llu 've sözleşmeli öğreıtiım elemanlarının ve !bu kuruluş-
ve kurumların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
na taibi memurların, igıörövleri 'dolaylısıyla ya da görev
lerini yaptıkları sırada İşledikleri ileri 'sürülen suçlar 
hakkında; 

<ıl) itlik Soruşturma : 
ı(a) Yükseköğretim Kurulu Başkanı hakkında, 

Devlet Denetleme Kurulu tarafından görevlendirile
cek en az lüç soruşturmacı, 

(b) Yükseköğretim Kurulu üyeleri, Yükseköğre
tim Dendtleme Kurulu 've üniversitelerarası Kurulun 
başkan ve Üyelileri, ırökıför ve rektör yardımcıları ve 
üst kur ulusların genel sekreterleriyle diğer ım'emurla-
rı hakkında Yükseköğretim Kurulu 'Başkanınca gö
revlendirilecek bir veya üç 'soruşturmacı, 

'{e) IDe'kan, dekan yardıımcıiları, 'öğretim üyeleri, 
enstitü ve yük'sekbkül müdürleri ve üniversitenin ge
neli sekreteri ile diğer memurları hakkında rektör ta-
ralfınidan ıgörevlendirileoak bir iveya üç soruşturmacı, 

ı(d) Öğretimi yardımcıları iıl'a fakülte, enstitü ve 
yüksekokul sekreterleri 've bu kuruluşların diğer me
murları hakkında görev yapı tıkları fakülte dekanı, 
enstitü veya yüksekokul ımüdür'lerince göre'vüendirile-
cek bir veya üç isoruşturmacı, 

Tarafımdan yürütülür. 
Üst makamlar kendilerine intikal eden ceza soruş

turması ile ilgili konulan yukarıda sayılan yetkililere 
intikal ettirebilecekleri 'gibi doğrudan doğruya da 
soruşturmacı tayin eddbil'irler. 

Yukarıdaki büklümlere ©öre, öğretim elemanla
rından soruşturmacı görevlendirilmesi halinde, bun
ların, hakkında ısoruşiturma yapılacak öğretim ele
manıyla aynı unvanda ise dana kıdemlisi olması ve

ya daha üst akademik unvana sahip bulunması şart
tır., 

'(2) iSon Staruışlturmani'n Açiliip Açılmamasına : 
'(a) Yükiseköğretirn Kurulu, Yükseköğretim De

netleme Kurulu ve 'Üniversitelerarası Kurulun (Baş
kanları ve üyelleri 'ile üniversite rektörleri ve rektör 
yardımcıları bakkında iDanıştayın yetkili dairesi. 

:(b) lün'iversiıte Yönetimi Kurulu üyeleri, fakülte 
dekanları ve dekan yardımıcıiları ile üst kuruluşlar ge
nel sekreterleri hakkında Yükseköğretim Kurulu, 

(c) Öğretim -elemanları, enstitü ve 'yüksekokul 
müdürleri ye yardımcıları, üniversite (genel [sekreterle
ri ile fakülte, enstitü ve 'yüksekokul sekreterleri hak
kında Üniversite Yönetimi Kurulu, 

'(d) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa ta
bi memurlar (hakkında mahal itibariyle yetkili :1i'-
îdare Kurulu, karar 'verir, 

ı(3) (Soruşturmayı yapmış olan üyeler kurul top
lantısına üye sıfatıyla katilamıazlar. 

Kurullar, bu kanunun 61 nci maddesi hlülklmüne 
göre toplanır ve karar verirler. Oyların eşitliği halinv 
de çoğunluk, başkanın bulunduğu tarafta sayılır, 

(4) Danıştayın yetkili dairesince verilem lüzumu 
muhakeme kararlarının itiraz 'üzerine, men'i mulha-
keme kararlarının kendiliğinden incelenmesi Danışa 
tayın İdarî İşler Kuruluna aittir, Diğer kurullarca 
verilen lüzumu muhakeme kararları itiraz lüzerine, 
men'i muhakeme karadan kendiliğinden Danuştayın 
yetkili dairesince incelenerek karara bağlanır. 

(5) Lüzumu muhakemesi kesinleşen Yükseköğ
retim Kurulu, Yükseköğretim Denetleme Kurulu tve 
Üniversitelerarası Kurulun başkanları ve üyeleri ile 
rektör ve irektör yardimıci'larının yargılanması Yargı^ 
tayın ilgili ceza dairesine, temyiz incelemesi Ceza Ge
nel Kuruluna, diğer görevlilerin yargılanmaları su
çun işlendiği yer Adliye mahkemelerine aittir. 

(6) Değişik statüdeki kişilerin birlikte suç işle
meleri halinde 'SOTuşturmia usulü Ve yetkili yargı! 
mercii üslt dereceli (görelvliye göre tayin olunur. 

ı(7) Soruşturma yapmakla görevi endir ilenler; il
giliye İsnat 'olunan iddiaları bildirerek savunmacını 
alır, dinlenmesine gerek gördükleri kimseleri yemin
le dinler, konu ile ilgili bilgi ve belgeleri toplar vs 
subut delillerini tespit ederler, 

Bütün daire, kürüm ve kuruluşlar ile gerçek ve 
tüzel kişiler, sorulan hususlara cevap vermek Ve di
ğer İstekleri yerine ıgetirmek 'zorundadırlar. 

I(|8) Yukarıda belirtilen görevlerin, 15.5.1930 tan 
ri'h ve 11609 sayılı Kanun kapsamına giren suçların-
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dan dolayı kanuni kovuşturma için 'gereken izin, I 
Yükseköğretim Denetleme 'Kurulu başkan ive üydle- 1 
ri -ile yükseköğretim üst ıkuruluş memurları İçin Yük- I 
seköğretim Kurulu IBaşkamumdan; ünlver-silte yöneti- |. 
tileri ve löğretıim 'elemanları ile memurları için, üni
versite rektörlerinden alınır.. 

Yükseköğretim Kurulu (Başkanı ve üyeleri ile I 
rekdörler hakkında 1609 sayılı IKanun hükümleri uy- I 
gulanımıaz I 

ı(9) .Devletin ülkesi 've milletiyle 'bütünlüğü, hür j 
dembkratik 'rejimi, nitelikleri Anayasada yazılı Cum- 1 
huriyet aleyhine İşleneni ve doğrudan 'doğruya Detv- I 
let güvenliği ile ilgili bulunan suçların <ve suçluların 1 
kavuşturulmasında yukarıda yazılı usûller uygulan- I 
maz. ıBu hallerde kovuşturmayı Cumhuriyet Savcı- I 
sı resen yapar .ı I 

'(110) Yükseköğretim üst kuruluşlarına seçilen ve 
kurumları ile ilişikleri (kesilmeyen üyelerin \ceza so- I 
ruşturma'sı kendi kanunlarına tabidir.» 

İBAjŞKiAN — >1 mci madlde üzerinde söz allmak 
isteyen sayın üyemiz? . (Buyurun Sayın Tutum., 

OAjHıîT TUTUM — Sayın Başkan, değerli arka
daşlar,' I 

Kanun Teklifi ile il'gili olarak .1-2 noktada tered
dütlerimi ve itirazlarımı .belirtmek istiyorum. 

Kamun Tekirimin '1 mci maddesinin «Ceza So- 1 
ruşturması Usulü» haslığını taşıyan fıkrasında 
«1-a. Yükseköğretim Kurulu Başkamı hakkında, 
Devlet 'Denetleme Kurulu tarafından görevlendirile-ı I 
cek en az üç isoruşturmıacı,» 'dermektedir. I 

. 'Buradaki tereddüdüm, Devlet Denetleme Kuru- I 
luna, Devlet Denetleme Kurulunun Kurülmaısı Hak- I 
kındaki Kanunda Öngörülmeyen özel bir yetiki mi ve
rilmek isltenmektedir?.. Devlet Denetleme Kurucu
nun Kurutması Hakkındaki Kanunun ,2 mci maddesi, I 
Devlet Demetleme Kurulunun, ancak Devlet Başka
nının isteği üzerine bazı şeyleri yapabileceğimi ön
görmektedir., I 

(Bu itibarla, Devlet (Başkamı gerekli görmedikçe, 
o onaylamadıkça, Devlet Denetleme Kurulhımun her- I 
hanigi bir Üyesini soruşturmacı olarak görevlendirme- I 
si mümkün değildir. 

Kanımca, 'burada olsa olsa Yükseköğretim Ku
rulu (Başkanımı atamaya yetkili makam meresii ise, I 
orasının mutlaka soruşturmacıyı belirlemesi 'gerekir. 
Ancak, Yükseköğretimi Kurulu Başkanı hakkımda I 
Devlet Denetleme Kurulu üyelerimden birinim görev- I 
'lendirillmesi, Sayın Devlet (Başkanlığınca kararlaştı- S 
rıkbilir, bu mlümk'ündür, ama doğrudan doğruya 1 
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kenldİsime vaki 'talep üzerine, Devlet Denetleme Ku
mulunun bu tür bir ısoruşturmacı tayin etmesi müm
kün değildir. Em azımdan mevcut yasayla çelişir, bu
nun düzelifcilımasi gerekir. 

Burada bir 'de «Gtaruşıturmacı» deyimi silk sık igeç-
Smektedir; zabıtlara gedmesi bakımımdan soru ola
rak soruyorum: IMemurim Muhakeimat Kanunumda 
'sözü .ediiem «M.ulhakkiik» karşılığı mı 'kullanılmakta-' 
dır?.. (Bunun teyit edilmesi 'gerekir, 

Bir başka dokunacağım nokta, «Yükseköğretim 
Kurulu Başkanı ve üyeleri 'ile rektörler hakkımda 
1609 sayılı Kamum hükümleri uygulanmaz.» demil-
mek'tedir. 'Bu, me anlama gelmektedir?., özel bir im
tiyazlı kategori mi oluşlturullmak istenmektedir?.. 

Yükseköğretim Kurulu Başkamı ve üyeleri ile 'rek
törler hakkımda '1'609 sayılı Kamum hükümleri uygu-
lanmayacaksa, IMemurim Muhakemat Kanunumun 
hük'ümileri mi uygulanacaktır?.. Böyle bir yargı, bu
güne kadar yerleşmiş olan hukuk sistemimize tam 
anlamıyla 'ters düşer. 1609 sayılı Kanunda belirtilen 
suçları, zaten İta amiiri yetkisi olanlar daha çok işleye
bilir veya o tür büyük yetkileri taşıyanlar tarafından 
daha kolaylıkla işlenebilir suçlardır., 

'Acaba, öbürleri için bu hüküm getirilirken, H609 
sayılı Kanun hükümleri işletilirken, Yükseköğretimi 
Kurulu Başkanı ve üyeleri ile rektörleri hakkında ne
den 1609 sayılı Kanun hükümlerimin uygulanmaya
cağına dair özel bir hüküm getirilmektedir?., 

!Bu noktaların açıklığa kavuşturulmasını ırica ©di
yorum, 

Saygılar sunarım. (Alkışlar). 

IBAİŞİKİAN — Teşekkür ederim Sayım Tutum, 
'Bu madde 'üzerimde söz almak isteyen başta sa« 

yin üye?.. 
/MEHMET HAZER — Efendim bir soru sormak 

istiyorum.ı 

(BAŞKAN — ©uyurum efendim. 
ı'MİEHlM'ET HAZER — 'Efendim:, verilen lüzu

mu muhakeme kararıma itiraz hakkımda bir hüküm 
var burada. iBu İtirazın müddeti hakkında da hiçbir 
izahat yok. 'Memurin ıMühakemat Kanunuma tabi 
olam işlerde belli hükümler, belli süreler vardır. Aca
ba burada miçim düşünülmemiştir?.. Memurin Mu
hakemat Kanununu, bu işte tatbik etmediklerimi gö-
.re, bu masıl hall'olahileoek'tiir? IBumum açıklanmasını 
rica ediyorum. 

,BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyon komuşmalar üzerimde bir açıklama ya

pacak mı?.-
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OEÇÎOt (KOMİSYON BAŞKANI NE'Gfö» B'İL-
ÖE — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun -Sayın İBilge. 

GIEÇÎCÎ KOMİSYON (BAŞKANI NEOİP B'İL-
GÎE — Sayın Cahit Tutum YÜK Başkanı için, Yük
seköğretim! (Kuruilu Başkanı için «Soruşturmiacı ta
yininin Devlet Denetleme Kuruluna verilmesi sure
tiyle özel bir yetki (mü vermek istemektedir» diye 
sordular. 

IBpna cevabımız evettir. Yani, Devlet Denememe 
Kurulu Kanununda bu hususta herhangi 'bir hüküm 
yoktu; ama, 'bu 'Kanunla ona hu özel vazife verilmek
tedir. Sebebi de; Devlet Başkanını bu hususta hir gö-
revli kılmamak içindir. Yani, bir soruşlturtmacı tayi
nini Devlet Başkanına ıvenrraelk gfbi hir şey düşünüle-
memiştir. O zamanki çıkan kanunda da bu hususta 
(bir h'üküm olmadığı için, yeni Kanunla Ibuı hususta, 
Devlet Denetleme Kuruluna bu yetki verilmek sure
tiyle bir boşluk doldurulmak istenmlşıtir. Başka hir 
organa da verilemezdi; çünkü Yükseköğretim Ku-
ıruDu Başkanını tayin yetkisi, atama yetkisi doğrudan 
doğruya Devlet Başkanına aittir. Bu itibarla, onun 
dışında başka bir yer düşünülemezdi. Millî Eğitim 
Bakamına 'da verilemezdi; çünkü Millî Eğilt'im (Balkanı 
'onun disip&ı amiri durumunda değildir. 

Buradaki «Soruşturmacı» kelimesinin Memurin 
Muhakemıat Kanunundaki «Muhakkik» anliamına mı 
geldiğini sardular., 

<Evet, .o anlama gelmektedir. Fakat «Muhakkik» 
kelimesi hem eslfci (bir d'eyim, hem de eski ÜniVer&ite-
ler ıKanununida bu daima «soruşturmacı» diye ifade 
edilmiş builunmıaktadır ve Yükseköğretim muhitinde 
hu kelimeye aHışılmış olduğu için «Soruşturmacı» de
nilmiştir, «Muhakkik» kelimesinin tam karşılığıdır. 

Sonra, «lı609 ısayıih Kanunla üniversite veya yük
seköğretim için hir ayrıcalık mı getirilmek istenmek
tedir?» deniıkniştir. 

IBu Memurin Muhakemıat Kanununda da mevcut' 
bulunmaktadır. Orada da valiler ve müsteşarlar bu 
Ikanuna ta'bi değildirler. IBu demek değildir İki, sorumı-
suzlükiarı kalbul ediHiyor.. Hayır, sioruimlludürlar. 
Yalnız,-onlar hakkında tayin edilen usul tarhik edi
lecektir. Binaenaleyh, 'burada da «!İ609 sayılı Ka
nuna tabi değildirler» demek suretiyle Yü'kseklöğre-
ıtJim 'Kumılu Başkanı ve YÖİK üyeleri ve reik'tlörler bu 
'Kanuna, yani İ'6Ö9 sayılı Kanuna tabi deği'lidir; ama 
üniversiteler için g ettirilmiş olan veya yükseköğretim 
kurumları için getirilmiş o'Jan tahkik usulün© tabi tu-
Itutaakitadırlar, 
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Mesele bundan [ibarettir, 
Sayıın Hazer de «IBu itirazlar bir ısıüreye tabi mi

dir?.., IBu hususta herhangi bir hüküm yoktur», de
diler, 

Danıştay fKanumunda 'bu hususta açık hükümler 
builunmaktaldir, itirazlar için kanunî yollara haşvur-
ma 'bakımından. Zaten bu husustaki evrak Ve dosya 
da Danıştaya gidecektir. Bu itibarla, Danıştay Kanu-
nundak'i hükümler bunlara uygulanacaktır, tekrara 
(lüzum1 görülmemiştir. 

ıBAlSUÖAİN — Teşekkür ederim' Sayın Bilge. 
MiEOMİET HAZER — Sayın Başkan, müsaade 

•buyurur musunuz?< 
ıBAIŞlKAN — Başka hir soru mu eferidim?.. 
MEHMET HAJZÖR — Evet efendim. 
/BAJŞİKAN — Buyurun Sayın Hazer. 
MEHMET. HAZER — Efendim, Danrşltay Ka-

nunuiyfe 'bu işin alakası yok. Memurin Muhakemat 
IKanununida itirazlar aynıca tasrih edilmiştir. (Bu da 
'bir Memurin Mulhakemat Kanunumun yerine geçecek 
hir kanun olduğuna göre mutlaka hurada yer alması 
lazım. Aksi 'takdirde o itiraz 'müddetleri hirtakıım ıih* 
tilaMar getirecek'tir.. 5 ay sonra itiraz edebilir, 6 ay 
sonra itiraz edebiltir. Bunu da düşünmek lazımdır. 

İBASKAN — Teşelkikür ederim., 
GEÇtCÎ KOMİSYON BAŞKANI NEÖÜP B'ÎL-

GE — Efendim, hurada Memurin Muhakemat Ka-> 
nununun tatbik edileceği yerlerde o kanun hüküm
leri, Danıştay Kanununun /tatbik edileceği yerflerde 
de Danıştay Kanunu uygulanacaktır, İsterlerse sayın 
üye hir önerge 'de verebilirler.. 

E'AJŞİKA/N — Sayın (Bakan, bu madde üzerinde 
başka bir açıklamayı ü'üzuımılü .görüyor musunuz 
efendim?.., 

MÎLLÎ (EĞİTİM BAİKANI HASAN iSAĞUAM 
— Sayın Başkan, müsaade ederseniz bir maruzatta 
bulunmak isterim., 

»BAİŞKAN — Estağfurullah, buyurun eifenldim. 

MltLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLİAM 
— Efendim, U'609 sayılı ıKanunun, malumları olduğu 
veçhile' rüşvet, lih'Ilâs, zimmet Ve zimmete (para geçir
me gi'bi yüz kızartıcı suçları ihtiva etmekteldir. Bi
lindiği üzere hu gi'bi suçların takibatına geçilebilme
si İçin, Vali ve müsteşarlar izin mercii olarak tanın
maktadır, kanun hükmüne göre. 

Burada da belirlendiği ışekiHde YÖK Başkanı ve
ya üs»!; kuruluşlarda olanların da izin mercii duru
munda 'bulunmaları 'nedeniyle istisna edilmiştir vali
ler ve 'müsteşarlar gibi. Ancak, tabiatıyla bu Kanu-
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nuın ıMikimü içerisinde teklif edildiği şekle göre elbet- I 
te 'ki, onlar ida ıtakîbata mamız 'kalacaklardır ve işi-em 
görebileceklerdir. Ancak, valiler ve müsteşarlar dü
zeyinde tutulmak zorunluluğu hâsıl olmuştur. Taki
battan ayrı ıtutulamayacakları pek tabiîdir. Bu bakım- I 
dan bunlara fazla bir hüküm tanınmış değildir; an
cak görevlerini iyi ifa edebilmeleri bakımından bu is
tisnai şekil bunlar için de kabul edilmiştir. 

Temas buyurullan '«Soruşturmacı»- sözüne gelin- I 
ce: Muhakkik durumundadır, 

'Böylece (sanıyorum 'ki, tereddüt edilen iki temel I 
boruya cevap vermiş .oluyorum* 

Teşelkıklür eder, saygılar sunarım, 
(BAİ3KAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
iSÜLBYfMATSf SIRRI IKIRlCALI — Sayın »Baş

kan; ben de Sayın Hazer'in görüşlerine katılıyoırum 
ve ibu istikametite bir önerge ıhazırlıyorum müsaade | 
edersenıiz., 

(BAŞKAN — Buyurun, önergenizi hazırlayıp, 
Başkanlığa verin eferidim. j 

iBu madde ille alakalı olarak Sayın Bilge'nin ayrı
ca bir 'değişiktik önergesi var, okultuyorüm, 

Yüksek (Başkanlığa 
Yükseköğretim Kanununum 53'n'cü maddesinin 

ceza Soruşturmasına ilişkin ı(c) fotasının 8 numaralı 
kısmının son cümlesinin, sözlü olarak açıklayaca-
ğım nedenlerle aşağıdaki biçimde değiştirilmesini 
saygılarımla arz ederim. 

Necip BltL'GE 
«Yükseköğretim Kurutu, Yükseköğretim Denet-

ılemıe IKurulu IBaşkan ve üyeleriyle rektör, rektör I 
yardımcıları, dekan, dekan yardımcıları ve öğretim 
üyeleri hakkında 1609 sayılı Kanun hükümleri uy
gulanmaz.» 

BA!$KAlN — IBuyurun Sayın Billge. 
NEICİP ıBİLGE — Sayın IBaşkan, sayın arkadaş

lar; 
53 ÖCÜ maddenin (€) (fıkrasının' 8 nci bendinde, 

(fBmt mi diyeceğiz, kısım ma diyeceğiz, o da ş/üjjhe-
i ) sadece Yükseköğretim 'Kurulu Başkan ve üyele
riyle rektörler 1609 sayılı (Kanunun kapsamı dışın- I 
da bırakılmıişlardır. I 

•Malum olduğu 'üzere '1İĞ09 sayılı Kanun, TüşVet, 
irtikâp, zimmet vesaire 'gibi bazı suçlar için Memu
rin /Muhakemat 'Kanununun uygulanmayacağını ifa
de 'eCmıişıtir. Yani, valiler ve müsteşarlar bu Kanuna 
ta!bi değildirler; fakat diğer memurlar bu Kanuna 
tabi bulunmaktadırlar ve onlar hakkında bu gibi 
suçlardan dolayı savcılıklar doğrudan doğruya ıtaki- I 
bata geçerler.ı 1 
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iBurada da aynı şekilde Yükseköğretim .Kurulu 
IBaşkan ve üyeleriyle rektörler hakkında bu Kanun 
uygulanlmayacak; yani bunlar 'hakkında Yükseköğre
tim IKanununun ışlmdi önümüzde bulunan değişik
likleri hakkındaki hükümler uygulanacaktır Ve sav
cılar doğrudan doğruya takibata girişemeyecekler-
dir. 

1'609 sayılı (Kanunun ıbaızı kimseleri bundan is
tisna etmesinin sebebi; bu gibi kimseleri imltiyaızlı ha
le getirmek değil de, vazifelerini yapabilmelleri ba
kımımdan daha rahat bir sekilide çalıışm alarmı sağla
maktır, 

iBurada da belki aynı şey söz konusu olmaktadır; 
ama şu var ki, 'büğlün Yükseköğrafeüm Kurulu Baş
kanı yahut rektörler, aynı zamanda ita amiri duru
mundadırlar. Halbuki öğretim üyelerinin 'böyle bir 
yetkileri yoktur, ita amiri durumunda olmaları söz 
k-onusu değildir ve zimırndt, irtikâp, rüşvet gibi şey
ler bunlar bakımından hiç mevzubahis olmaz de
nemez; ama çok nadir olarak söz konusu olabilir. 
îta amiri durumu olan kimseler için bu daha olağan 
'sayılabilir. O halde, ita amiri durumunda olan kimse
leri şu tahkik usulüne, Özel soruşturma usulüne tabi 
tutmuyoruz; fakat böyle bir durumu olmayan, öğ
retim üyesi durulmamda olan kimseleri buna tabi tu
tuyoruz-

Şimdi denebilir ki, efendim, valiler, müsteşarlar 
gibi Yükseköğretim .Kurulu (Başkanı ve üyeleri, rek
törler de buna tabi olmasın.. 

\Düşünmek lazım gelir ki, Yükseköğretim Kuru
lunda üye olan, hatta başkan olan veya rektör olanı 
kimlseler, belki öğretim Üyelerinin bir zaman Öğren
cisi olmuşlardır. Öğretmen durumunda olan kimse
leri bu Kanundan istifade edinmiyoruz, onların bel
ki öğrencisi 'durumunda olan kimseler bu (Kanundan 
istifade edeceklerdir ve ısıas itibariyle de bu öğretim 
Üyelerinin' kendilerinde bir ita amirliği durumu ol
madığıma göre, onlara bu hükmün uygulanması o ka
nunla kabul edilen maksadın, o kanunun güttüğü 
maksadın tamamen dışıma çıkılmış olacaktır. 

İBu itibarla, bendeniz şahsen öğretim üyelerinin 
de aynı şekilde 1609 sayılı ıKanun hükmünün dışında 
bulunmaları lazımı 'geldiği düşüncesindeyim, 

Takdir Yüksek Heyetindir. 
BAŞKAN — Sayın Bilge, önerge 'Komisyon ola

rak ımı, 'şahsınız adıma tmıı verilmiştir?.. 
INİECtP IBlttJGıE — Şahsım andıma, 
BAŞIKAIN — Şahsınız adına. 
(NECİP IBİLGE — Ben önergemin altına «Baş

kan» falan demedim efendim. 
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BAŞIKAN — Anladım efendim. (Kaydı ihtiyatla 
donmak lüzumunu (hissettim. 

önerge üzerinde söz almak isteyen sayın üyemiz?. 
Yok, 

Hükümet 'katılıyor mu efendim 'bu önergeye?.. 
IMÖJLI EĞİTİM (BAKANI HASAN (SAĞLAM 

— Sayın Başkan;! 
ıBuna katılmak bizce mümkün olamıyor; çünkü 

eğer onlara da bir istisna 'tanınmış ollsa, onların tah
kikatına izin verecek mıakam yok. O bakrmidan, ana 
gerekçe olarak ibunu öngörüyoruz ve katılamıyoruz. 

Teşekkür ederim^ 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın ıBakan. 
'Komisyon katılıyor mu efendim?.. 
GEÇİCİ ıKÖM/ÜSYON SÖZCÜSÜ ISEÜÇUK 

KAlNTAROIOĞDU — Efendim; 
Komisyonumuzda bu uzun süre tartışılmıştır. Ge

nel Kurulun takdirlerine sunuyoruz. 
IBAŞKAN — Genel Kurulun takdirlerine sunu

yorsunuz. 
GEÇİCİ KOMİİİSYON SÖZCÜSÜ ıSEIJÇUK 

KANTARCIOĞUU — Evet efendim. 

İSMAİL HAKİKİ DOMtREL — Komisyon 'katı
lıyor mu, katılmıyor mıu?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON ISÖZOÜSÜ SELÇUK 
K A N T A R C I O Ğ L U — Komisyon kararını sermiş
tir efendim. Genel Kurulum takdirlerine sunuyoruz;. 
Uzun uzun tartışmış, Sadece muhalefet şerhi ile ka
rar vermiş durumdadır. Metin vardır elimizde efen
dim., 

MEHMET HA2ER — Sayın Başkam, müsaade 
buyurursanız önerge .hakkında (konuşmak istiyorum. 

ıBAŞKAN — Sayın Hazer, buyurun 'efendim, 
önerge üzerinde. 

MEHMET HAZER — Sayın Başkan, değerHi ar
kadaşlarım; 

Soruşturma bakımından memurlar diğer kişti'lef-
iden tfarkih ıbir muameleye 'tabi tutulmuş, bunun için 
'kanunlar hazırlanmıştır. Memurin Muhakemat Ka
nunu bunlardan birisi, şimdi huzurunuzdaki (de bir 
bankasıdır.. 

1,609 sayılı Kanun ise, rüşvet, irtikâp, ihtilas gi
bi ısuçlarda tatbik olunan ayrı bir kanundur. 

Memurin Kanununun esası, memurların soruş
turma bakımından başka bir statüye tabi tutulması 
(hizmetin icabıdır. Hizmet gerektiriyor; onun için, on
lar, doğrudan doğruya savcıların takibatı altında 'kal
masın, 'diye bir usul uygulanmaktadır. Bizim sistemi-
miizde bir adlî usul yok; idarî sistemdir. İdarî Vazi

fe görenler ayrı bir 'soruşturma usulüne tabi tutul
muşlardır. 

ıBu şunun içindir: Hizmet ifa etmek içindir. Amir 
mevkiinde olanlar içindir. UnVanı ne olursa olsun, 
Ihocaymış, talebeymiş, talebenin hocasıymış; bunlar 
sıfatı, hiyerarşiyi 'bozmaz. Bunlar, ı&adece özel hayat
ta mana ifade eden değerlerdir. Amir mevkiindeki 
talebe ise, o istisna edilebilir; hoca ise, ıgene o istis
na edilebilir. Yani, arz etmek istediğim: Valiye, müs
teşara tanınan bu ayrıcalık, 'bu istisna hizmetin gere-
ğindendir. Hizmet öyle icap ettirmiştir. Valiyi doğ
rudan doğruya mahalli savcının her an takibatı altın
da bulundurmamak için böyle bir tedbir /düşünül
müştür., 

iBura'da da sadece rektör, yani ita amiri durumun
da olan ve bir heyeti sevk ve İdare edecek mevkide 
olanlar içindir. Yoksa, bütün öğretim üyelerine tat
bik ettiğiniz zaman, (11609 sayılı Kanunun esprisi de, 
'Memurin (Muhakematın esprisi de, 'soruşturmanın 
ayrıîması sebepleri de ortadan kalkar. O itibarla 'Sa
yın Necip (Bilge'nin Önergesine katılmanın müimıkün 
olmadığı inanlcında'yıım. 

Teşekkür ederim., 
(BASjKlAN —• Teşekkür ederim Sayın Hazer. 
Sayın IBilIge'nin önergesi, 53 ncü maddenin ceza 

soruşturmasına ilişkin l(c) fıkrasının '8 numaralı ben
dinin son cümlesinin yani; «Yükseköğretim Kurulu 
Başkanı ve üyeleri ile rektör hakkında 1|609 sayılı Kai
min Ihıükü'mıleri uygulanmaz.» ibaresinin şu şekilde 
değiştirilmesini istiyor: 

«Yükseköğretim iKurülu, Yükseköğretim (Denet
leme (Kurulu (Başkan 've Üyeleri ile rektör, rektör yar
dımcıları, dekan, dekan yardımcıları ve öğretim üye
leri hakkında 1609 sayılı Kanun hükümleri uygulan
maz.» 

!Bu önergeye Hükümet katılmıyor, Komisyon Ge
nel Kurulun takdirine arz ediyor. 

•MAHMUT AjKKILIÇ _ ıBu konuda bir sorum 
var efendim; acaba müsaade eder misiniz?.. (11609'un 
Uygulanması ile ilgili oHacak sorum. 

ıBAJŞIKİAN, — Buyurun efen'dimj 
MAHMUT AKKILIÇ — .Burada son paragraf

ta «Yükseköğretim Kurulu ıBaşkanı ve üyeleri ile 
rektörler hakkında 1|609 ısayıilı Kanun hükümleri uy
gulanmaz.» deniyor. 

Sayın Hazer'in açıkladığı, Sayın Bilge'nin de de
ğindiği gibi, yöneticilere bir serbestlik tanınma mak
sadına matulf dur. iBinaenaleyh, acaba dekanlar neden 
burada zikredilmemiş?.. (Bu hususta bilgi verirler 
mi?.. 
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BAŞKIAN — Sayın (Balkandan mı, Komisyondan 
mıı koruyorsunuz; Bakan diye ifade ettiniz?.. 

(MAHMUT AİKIKILIÇ — Sayın Bakan (tahmin 
ederim daha pratik ıceVap 'vereceklerdir. 

(BAjŞIKlAİN — İBuyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EÖîrnfiM IBAİKİANI HASAN SAĞLAM 

— Sayın Başkan, değerli üyeler; 
'Dekana kadar inmek (suretiyle bel'ki, düşünülebi

lir; ortaya 'böyle 'bir görüş koymak, omların da yöne
tici olması bakımından düşünmek mümkündür. An-
caık, Yükseköğretim Kanunu (gerçekten eğer iyi' tet
kik edilirse görülecektir ki, rektör, bütün 'özerkliği 
Ve kamu tüzelkişiliğini 'üzerinde toplamış, üniversite
nin yegâne başı, (görev ve yetkileri, sorumlulukları 
yasa içerisinde verilen thîü'kiüımlere göre gayet genişle
tilmiştir. Kendisinin hükmi şahsiyeti yüceltilmiş tir 
ve otoriteyi, 'disiplini en üst 'düzeyde elinde tutan bir 
kişi ıhaline »getirilmiştir., 

Diğer yandan, •Yükseköğretim1 Kurulu Başkanı ve 
üyeleri de gerçekten, 'bütiün otoriteyi elinde tutan ve 
'böylece özerklik dahil, bütün sistemi yöneten bir ku
rul veya başkanı, üyeleri halindedirler. Eğer, dekana 
ve diğer yöneticilere verildiği takdirde, tabiî, izin 
çök yukarılardan çıkmak imkânına veya 'ihtiyacına 
sahip olunacaktır. Böylece, sistem 1'609'un dışında, 
istisnaî hükümler, belki faydaya değil, zarara yöne
lik olabilecektir. Ancak, üstteki eğer tensip edilirse, 
en üst düzeyde olan Ikişilere, tasarıda getiren şekline 
(göre (kabul edilirse maksat hâsıl olacak, hir denge 
meydana gelecek, mıe ıfazla suiistimal edilecek ine de 
daha (önce sayın sunucuların (buyurdukları ıgibi, bir 
fazlla ileri gitme olacak; böylece bir denge içerisinde 
1609'un kullanılması ve istisnaî hükümler, yerini bu
lacaktır diye düşünüyoruz., ' 

Kaldı ki, /bir noktaya ıda değinmek isterim bu ve
sile ile, eğer izin verirseniz, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

MİLLÎ EĞtTIlM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Bfenkiim, daha önce de Sayın Cahit Tutum buyur
muşlardı iki, Devlet Denetleme Kurulu tarafından, 
YÖK Başkanının ıda bu arada denetlenmesi veya bu 
yolla kontrol altında tutulması, yani soruşturmaya 
talbi tutulması konusu vardı. Keridisine katılıyoruz. 
Yani, Devlet Denetleme Kurudu tarafından değil, doğ
rudan doğruya Sayın Devlet Başkam tarafından ki, 
hükümde yerini bulmasının sakıncaları gerek Komis
yonda gerekse hazırlayıcılar tarafından ortaya 'kon
muştur, aynen Tasarıda olduğu, fakat Komisyonda 
ilave edilen şekliyle değil, kalbulü Yüksek Heyetini

zin takdirlerine sunuyoruz. Burada Devlet Denetleme 
Kurudu, esasen ka'bul ıbuyurulur ki, Sayın Devlet Baş
kanından izin almalk veya görevlendirilmek suretiyle 
görevini yapabilecektir. Kendi kendine bir görev ya
pamayacaktır. 

Bu hükmü koymak suretiyle, bunun altında gene 
Sayın 'Devlet Başkam var olacaktır. O bakımdan, hiç 
hükme girmeksizin alınacak olan üst makamdan emir
le zaten Başkan denetlemeye veya soruşturmaya tabi 
tutulabilecektir. 

O bakımdan, Komisyonun görüşüne katılamıyoruz, 
Tasarıda olduğu şekliyle kabulünü öngörüyoruz. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım:, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan;. 
Sayın Necip Bilge'nin verdiği önergeyi oylarınıza 

sunuyorum. Ka'bul edenler... Etmeyenler... Sayın Ne
cip Bilge'nin verdiği önerge kabul edilmemiştir. 

MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, ben 
önerge hazırladım o konuda; fakül'te dekanlarının da 
'buraya dahil edilmesi için. 

BAŞKAN — Sayın Akkılıç, esas itibarıyla verilen 
önergede fakülte dekanları da önergenin şümulü için
deydi. Bu itibarla, ret edilmiş olan bir önerge, kap
samına giren hususta yeni 'bir önerge verilmesi... 

MAHMUT AKKILIÇ — Bu değişik efendim; mü
saade eder misiniz ben önergemi açıklayayım?.. 

'BAŞKAN — Yazdınız mı efendim? 
MAHMUT AKKILIÇ — Yazdım efendim. 

BAŞKAN — Lütfen, buyurun. 
MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, Danışma 

Meclsin'in sayın üyeleri; 
Bugün Yükseköğretim Kanunu ile ilgili bir deği

şiklik teklifini inceliyoruz. 
Benîm teklif ettiğim paragraftan da anlıyoruz ki, 

bu Kanun, Anglosakson sisteminin, kraliyet hâkimi
yeti sistemiinin, hatta Amerika'ya yansımış bir espri
sinin TürkiyeMe uygulanışıdır, Şöyle : Patron bunu 
yapıyor. 

Hepimiz biliyoruz ki, bir fakülte bir üniversitenin 
önemli bir birimidir. Bu birimin içerisinde öğretim 
üyeleri, ımemurlar ve öğrenciler vardır ve hem para
sal, hem de yönetim bakımından büyük sorumluluk
lar yüklenmiştir, bunu dekanlardan ayırıyoruz; diyo
ruz ki, «Rektör buna hükmetsin.» 

Gayet tabiî, rektör, onun amiridir; ancak dekan
lara da bazı haklar tanımak mecburiyetindeyiz. Bu Ka
nun geldikten sonra, hirim 'başkanlarına, kürsü başkan

ları ve bölümlere maiyetindeki memurlar ile ilgili hiçbir 
hak tanınmamıştır. Memurumuza herhangi bir görev 
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Kanun tetkik edilirse, yeni Yasaya göre dekanla
rın tüzelkişiliği yoktur; ancak rektörler tüzelkişiliğe 
sahiptirler. Rektörlerin görev yetki ve sorumlulukları 
çok eltralflıca genişletilmiştir. Ancak oraya kadar in
mek suretiyle H609 sayılı Kanunun istisnaî hüküm
leri burada bırakılırsa biz uygun karşılayacağız. Gö
rüşümüz budur. 

Saygılar sunarım. 

vereceğiz. «Hayır efendim, dekanlık ya da rektörlük 
bu hakka sahiptir» deniyor ve ibu 'balkımdan memur
lar mezdinide birim başkanları, hatta kürsü ve bölüm 
'başkanları etkisiz duruma düşürülmüştür. «İlle yuıka-
rıdalki patron bu işi halledecektir.» esprisi vardır. 

O ıbakımdan ben, müsaadenizle, dekanların da, 
madem 'yöneticilere yöneltimlerii sırasi'nda herhangi bir 
haksız isnat yapılmamıasını ve onların pratik görev
lerinden aynlmaimasıını sağlamak amacına matuifsa, 
dekanların da iburaya ithal edilmesıini özellikle arz ve 
önergemi ta'kdiim ediyorum efenldlim. 

IBAŞKAIN — Sayın Akkılıç'ın önergesini okutuyo
rum. 

Başkanlığa 
2547 sayılı YÖK 53 nöü maddesinin (c) fikrasınm 

8 nci paragrafının son satırına «Yükseköğretim Ku
rulu Başkanı ve üyeleriyle rektörler hakkında 1609 
sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz» şekline fakül
te dekanlarının da katılmalarını arz ederim. 

Mahmut AKKILIÇ 
BA'ŞKAN — Komisyon bu önergeye katılıyor 

mu?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NECİP BİL

GE — Dekanların konulması yolundaki bu önerge
ye katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor. 
Sayın Bakan?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— Sayın Başkan, bizim Hükümet olarak bu önerge
ye katılmamız maalesef mümkün olamıyor. Dekan
ların disiplin amiri olduğu gene aynı Yasanın 53 ncü 
maddesinde gayet açık şekilde ifade edilmiştir. «De
kan, hizmeti yürütmek bakımından kendi astları üze
rimde yetkisiz hiç bir iş yapamaz ve disiplin amirliği 
göremez» gibi bir hükme varmak mümkün değildir. 
Müsaade ederseniz 53 ncü maddeyi aynen okuyorum : 

. «Yükseköğretim Kurulu Başkanı, Yükseköğretim 
Kurulu ile üniversite rektörlerinin, rektör üniversi
tenin, delkan fakültenin, enstitü ve yüksekokul mü
dürleri enstitü ve yüksek okulların, bu birimlerin ge
nel sekreteri veya sekreterlerin, sekreterlik personeli
nin disiplin amiridirler.» 

Burada sanıyorum ki, sorun disipllin sorunu de
ğildir. Sorun, 1609 sayılı Kanunun müstesna hüküm
leri içerisine kimlerin girip giremeyeceği sorunudur. 
Biz bunun suiistimal edilmemesi kanısını besliyoruz 
ve böylece kanunlar karşısındla takibata uğrayacak 
olan kişileri bir üniversite içerisinde derinliğine ge
nişletmek ve herkesi (Üyeler, dekanlar vesaire) içe
risine almak düşüncesinde ve kararında değiliz. 

BAŞKAN •— Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
MÎLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEK

RETERLİĞİ TEMSİLCİSİ HÂKİM ALBAY EDİP 
GÜLTBKİN — Sayın Başkan, Millî Güvenlik Kon
seyi Üyesi teklifi olması nedeniyle Konsey Genel Sek
reterliği Temsilcisi olarak arzda bulunmak istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEK
RETERLİĞİ TEMSİLCİSİ HÂKİM ALBAY EDİP 
GÜLTEKİN — Üzerinde görüşülmekte olan önerge 
ile 1609 sayılı Kanun kapsamına girmeyecek kişiler 
arasına dekanların da dahil edilmeleri önerilmekte
dir. 

Evvela, yüksek malumları bulunduğu veçhile, 
Î609 sayılı Kanun irtikâp, rüşvet alıp vermek, ihti
las, zimmete para geçirmek, gerek doğrudan doğru
ya gerekse memuriyet vazifesini suiistimal suretiyle 
kaçakçılık ve resmen vukubulan müzayede ve müna
kaşalara fesat karıştırmaktan sanık olan kişiler hak
kındaki soruşturmaların herhangi bir izne, yani Me-
merin Muhakemat Kanununa tabi olmadan savcılık -
larca resen takibe geçilmesine imkân veren bir Ka
nundur. Savcılık takibata geçer, ancak ilgili memu
run sorgusunu yapamaz, bu sorguyu yapabilmek 
için memurun atanma durumuna göre; millî iradey
le atanmış ise ayrı, mahallî memur ise ayrı makam
lardan (Valilikler veya bakanliklarından)* müsaade 
ister; ıbu müsaade geldikten sonra da sanığın sorgu
sunu yapabilir. 

Dekanların, Üniversiteler Kanunundaki durumu 
itibariyle baktığımızda ve bilhassa üzerinde durulan 
husus «Yapılacak ihaleler vesaireler nedeniyle ibir 
takibata maruz kalması acaba söz konusu olabilir 
m?..» endişesinin dışında herhangi bir endişeyi mu
cip hal olmamak gerekir. Kaldı ki, ita amirlik bakı
mından YÖK Kanununun 57 nci maddesi ilke ola
rak rektörleri ita amiri alarak görevlendirmiştir. Rek
törler bu ita amirlik yetkilerini, kendilerinin öngör
düğü ölçüler içerisinde rektör yardımcılarına, dekan
lara veya yükseköğretim enstitü müdürlerine de ve-
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röbilirler. O haliyle rüşvet, irtikâp, zimmet gibi yüz 
kızartıcı bir suçla suçlanan bir kişi hakkında savcılı
ğın doğrudan doğruya takibat yapmasına engel olucu 
hükümleri genişletmek, aslında «bütün, suçların 
savcıhlklarca takip edilmesi gerekir ilkesine de aykı
rıdır. 1,609 sayılı Kanun müsteşarlarla valiler hakkın
da 'sadece 'bu Ikanuna tabi olmamayı öngörmüştür ki, 
istisna çok üst mevkilerde bulunan ve üst idareci nıite-
liğinlde olanları kapsama'k'taldır. Bir genel müdür de 
yöneticidir; fakat haManda 1609 sayılı Kanun hü-
ıkıümleri uyguknalbilir. 

'Bu bakımdan önergenin (Özür dMeyeceğim önerge 
hakkımda konuşmam mümkün değil) Tekliifiin aynen 
benimsenmesini arz ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, soru sor

mak istiyorum. 
'BAŞKAN — 'Sayın Akküıç, meyin üzerinde sora

caksınız?.. 
MAHMUT AKKILIÇ — Sayın konuşmacının 

açıklamasından sonra 'benim verdiğim önergeyle ilgili 
efendim. 

'BAŞKAN — Efendim, siz önergenizi açıkladınız, 
önergenizi verdiniz, üzerinde açı'klamıa yaptınız. 

(MAHMUT AKKILIÇ — Açıklama yapıldı. Bir 
nokta (kalıyor, müsaadenizle onu açıklayalım efen
dim, 

'BAŞKAN — Buyurum efendim. 
IMAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, haklı 

olarak Sayın Konuşmacı Sayın Albay dediler ki, «(Bu 
ceza ancak YÖK üyeleri, Başjkanı ve rektörlere ait
tir.» Ayrıca da dediler ki, «Rektör görevini ya da 
bazı yetlkM'eri dekanlara vermekte. Ddkanlar rektör 
adına hareket etmeikte ve ita 'amirliği görevini yap-
malktadırlar.» (Eğer rektör için tanınan bir istisna var
sa aynı görevi yapmakta olan dekanlar için de ta
nımamız lazımdır. Değilse, o zaman bu maddenin veya 
'bu satırın tümünü ortadan 'kaldırmak lazımdır. Her
halde ne rektör, ne YÖK Başkanının 'hırsızlık veya 
irtikâp yapacak, herhangi bir kaçakçılık yapacak du
rumları yoktur. Yalnız 'bunu 'buradan kaldıralım ya
hut önergem çerçevesinde ddkanın da buraya dahil 
olmasını arz öderim. 

IBAŞKAN — Teşdkkür ederim. 
TÜLAY ÖNBY — Sayın Başkan, izninizle bir 

soru ısormaik istiyorum. 
'BAŞKAN — Sayın Öney buyurun efendim, 
TÜLAY ÖNEY — Yapılan açıklamalardan izl-

yebiHdiğim kadarıyla 1609 sayılı Yasanın uygulaması 

dışında kalanlar hugünıe 'kadar •sadece müsteşar ve va
lilerdir. Simidi şunu sormak istiyorum : Acaba, bugüne 
kadarla uygulamalarda üniversite rdktörleri bu Yasa
nın uygulaması dışında kalmışlar mıdır?.. Eğer kal-
mamışlarsa; üniversite rektörleri birinci derecede ita 
amirleridir. Bunlar istisna .tutulmadıklarına göre, o 
zaman simidi bu Yasa ile ıgereik YÖK Başkanı ve üye
leri, ıgerekse üniversite rektörlerinin istisna olarak 
'tutulmalarına lüzum ydk'tur diyoruz. Eğer 'böyleyse 
ibu konuda önerge vereceğim. Yalnız Komisyonun da
ha evvel ibir açı'Mama yapmasını rica edeceğim. 

IBAŞKAN — Teşekkür elderim Sayın Öney. 
Sayın Komisyondan rica edeceğim efendini. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NECİP BİL-

GE — 'Efendim, son Yüksek Öğrdtim Kanunundan ön
ce 11750 sayjlı Kanun yürürlükteydi. 17510ı sayılı Kanun
da da 'böyle ibir istisna 'bakımından bu hususta herhangi 
bir hüküm yoktur. Ne rektörler 'bakımından, ne de 
başkaları bakımından. Bunun manası, onlar hakkında 
doğrudan doğruya savcılar haretekete geçebilir şek
linde değil, onlar hakkımda bu gibi suçlardan dolayı 
da yine Üniversiteler Kanununun diğer suçlar (bakı
mından öngörmüş olduğu usul tatbik edilirdi. Mesele 
bundan 'ibarettir. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NECİP BİL

GE — Hem rektörler, hem de öğretim üyeleri hak
kında da aynı şekilde Üniversiteler Kanununun hü
kümleri ta'tlbiık edlil'iridi. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, bir sorum vaı* 
efendim. 

'BAŞKAN — Sayın Tutum 'bir sorunuz mu var 
efendini?.. Buyurun. 

CAHİT TUTUM — Komisyonumuzun şu husu
su 'tekrar açı'klamıasrnı işitiyorum : 1609 sayılı Kanu
nun dışımda kalınca, ne olacak? Onu bir türlü söyle
miyorlar. ı«Genel hükümler» diyorlar efendim. 

IBAŞKAN — Sayın Tutum, yalnız önerge istika
metinde ıkonuşmalk durumundayız. Diğer konular üze
rimdeki müzalkereleriimiz ihit'tL, Şu önerge üzerinde 
efendim. 

CAHİT TUTUM — Maddeyi henüz oylamadınız 
efendim. 

(BAŞKAN — M'adldeyi oylahıadrk; ama soruları
mızı 'biliyorsunuz gerekli izahat verildikten sonra ve 
önergelere geçildikten sonra yalnız önergelerle münha
sır olaralc sormaktayız. Önergeyi geçmiş vaziyetteyiz 
ve Sayın Akkıkç'ın önergesi şu anda oylanmak üze
reyken, söz almış bulunuyorsunuz efentilim, 
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ISaıyıın Tülay Ömey'ıin, önergesi, «Yükscflcöğretliım 
Kurulu Başkanı ve üyeleri ile rektörler hakkında 
1609 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz» ifadesinin 
kaldırılmasını önermektedir. Bu itibarla maddeye gö
re tamamen aykırı bir hükmü taşımaktadır. Bunu 
okutup, öncelikle oylamak durumundayım içtüzüğü
müze göre. 

Lütfen okuyun efendim. 

Başkanlık Divanına 
Görüşülmekte olan Kanun Teklifinin 5 nci mad

desinin sonunda yer alan «YÖK Başkanı ve üyele
riyle rektörler hakkında 1609 sayılı Kanun hüküm
leri uygulanmaz» ifadesinin metinden çıkarılmasını 
saygıyla arz ederim. 

Tülay ÖNEY 

BAŞKAN — Komisyonun görüşünü rica ediyo-
ırum Sayın Tülıaıy Önıey'ün öraengasıi üzerinde. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SELÇUK 
KANTARCIOĞLU — Komisyonumuz kaıttayor 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, görüşünüzü rica edi
yorum, 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— Sayın Başkan; 
Biz görüşlerimizi zannediyorum açıkça arz etmiş 

olduk. Biz, Komisyona ve diğer çıkarılmasıyla iliş
kili hususlara katılmıyoruz. Teklifte yer aldığı şek
liyle kabulünü Sayın Heyetinize, zatıâlleri başta, de
ğerli üyelerin görüşlerine sunuyoruz. Eğer, böyle ka
bul edilirse sanıyoruzki birçok boşluklar kapatılacak
tır diye düşünüyoruz. 

Özellikle Sayın Başkan, tereddüt zannediyorum 
ki, Yüksek öğretim Kurulu, yani YÖK daha yeni 
teşekkül etmiştir: 1609 sayılı Kanunda ancak valiler 
ve müsteşarlar 1930 yılında kabul edilmiş olan bu 
Kanunda elbette o zaman böyle bir teşekkül tarzı 
yoktu, ilk defa böyle bir kurul gelmektedir, Yasa 
veçhe değiştirmiştir, 1750'nin çok dışındadır, yuka
rıya doğru rektörleri otoriter hale getirmiştir ve bu 
otoriter hale gelen, her yönüyle bir bütünlük içeri
sinde üniversitelerin toplanmasına giden ve onun 
şahsiyetini yüceliğe çıkaran bir durumda onların 1609 
daki istisnaî hükümden valiler ve müsteşarlar gibi ya-
rarüammailannı tekraır vu'rigulıayarak biz rica ©diyoruz 
ve teklifte olduğu şekliyle kabulünü istirham ediyo
ruz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın üyeler... 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan Teklif üze

rinde söz alabilir miyim? 
BAŞKAN — Bu teklif üzerinde, şüphesiz, buyu

run efendim. 
AKİF ERGİNAY — fetiisnaî hükümleri 1<60;9< 

da olduğuna göre; bunun dışında ayrı bir kanunda 
istisna konulması, usule, kanun tekniğine aykırıdır. 
Eğer, böyle bir değişiklik getirilmek isteniyorsa, Sa
yın Bakanın bunu tabiî ki, 1609 sayılı Kanundaki de
ğişiklik teklifiyle gelmesi, zannediyorum kanun tek
niğine, usulümüze uygun olur. Bu itibarla bu önerge
nin kabulünü arz ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Sayın Tülay öney, görüştüğümüz maddenin, ya

ni 1 nci maddeye ilişkin (c) fıkrasının 5 nci kısmının 
son satırında yazılı olan «Yükseköğretim Kurulu 
Başkanı ve üyeleri ile rektörler hakkında 1609 sayılı 
Kanun hükümleri uygulanmaz» hükmünün metin
den çıkarılmasını önermektedir. Bu öneriyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler.,, Kabul etmeyenler..,. 
Sayın Tülay Öney'in önergesi kabul edilmiştir. (Al
kışlar) 

,Bu itibarla Sayın Akkılıç'ın önergesini muame
leye koymaya gerek kalmamıştır, 

Gene bu maddeyle alakalı Sayın Kırcalı ve Sa
yın Kavala'lının bir önergesi var, okutuyorum. 

Danışma Mıeclıisli :B,aşfcamilıığınıa 
İ nci maddeye 11 nci fıkra olarak aşağıdaki hük

mün eklenmesini arz ederim. s 

Yukarıdaki fıkralarda sözü edilen itirazlar için 
süre, kararların tebliğinden itibaren 5 gündür. 
Süleyman Sırrı KIRCALI A. Mümin KAVALALI 

BAŞKAN — Madde üzerinde bir açıklama yapı
lacak mı Sayın Kırcalı?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON (BAŞKANI NECİP BİL
GE — Önergeye katılıyoruz efendim. 

FUAT AZGUR — Müsaade eder misiniz Sayın 
Başkan? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Azgur. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkan, Önerge kabul 

edilecekse bunun yeri ayrı bir fıkra olmamak gerek. 
Çünkü önergeden maksat, Danıştaya itiraz süresi 
içindir. Danıştaya itiraz süresi 4 numaralı bent var
dır, onun sonuna eklenmesi icap eder. Aksi halde 
büyük bir teknik hata olmuş olur. 

BAŞKAN — Sayın Bilge, bu konuda görüşünü
zü rica ediyorum. Sayın Azgur'un görüşüne mukabil 
görüşünüzü rica ediyorum. 

- 456— 



Danışma Meclisi B : 68 17 . 3 . 1982 O : 1 

ÖEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NECİP BİL-
GE — Efendim, söz konusu olan itifaz sadece Da-
nrşfcayıa değil, diğer kurulanca variilıen 'itirazlar bakı-
mınıdaın da söz (konusu öltmaktadır. \Bu itibarla İlimdi... 

BAŞKAN — önergede yazılı olduğu veçhile 11 
n ci bent olarak... 

GEÇİCİ KOMtSYON BAŞKANI NECÎP BİL
GE — 11 nci bent olarak konulmasını uygun görü
yoruz. 

BAŞKAN — Sayın Kavalalı ve Sayın Kırcalı'nın 
bu önergesine Hükümet katılıyor mu efendim? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Sayın Başkan, «bu düzenlemelerde yer almamış 
hükümler, süre ve saire gibi hususlarda Memurin 
Muhakemat Hakkındaki Kanun hükümlerinin uy
gulanacağı tabidîr» delmek ısıuretiiyle bunların gerek
çede, madde gerekçelerinde belirtilmiş olduğu cihet
le biz katılmıyoruz. Aynen Tasarıdaki olan hükmün 
muhafazasını öngörüyoruz, 

(Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Efendim, Sayın Kırcalı ve Sayın Kavalalı'nın 

önergesine Komisyon katılıyor, Hükümet katılmıyor., 
Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Sayın Kırcalı ve Sayın Ka
valalı'nın bu önergeleri kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler, 1 nci maddeyi Sayın Tülay öney' 
in ve Sayın Kavalalı'nın önergeleri dikkate alınmak 
suretiyle; filhal katılıyor iseniz Komisyon olarak, her 
ikisine de... 

GEÇİCİ KOMtSYON BAŞKANI NECİP BİL
GE — Her dikişline de kıaıtiıiyöruz. 

BAŞKAN — Kati surette oyluyorum. 
CAHİT TUTUM — Yanlışlık olmaması için so

ru sorabilir miyim? 
BAŞKAN — ıBuıyurun iSayıın Tutum. 
CAHİT TUTUM — Burada YÖK Başkanını 1609 

dışına aldığımıza göre, bu suçlardan dolayı acaba 
nereden izin alınacaktır takibat için?.,.. Çünkü bir ön
cekinde nerelerden izin alınacağı belli. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon buyurun efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SELÇUK 

KANTARCIOĞLU — Efendim, bunun için izne ge
rek yok. Soruşturma usulleri var, soruşturma usulle
rinde bunlar yazılıdır. 1609 gayet sarih efendim. Ge
rek olmadığı kanısındayız. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
MEHMET HAZER — Müsaade eder misiniz Sa

yın Başkan? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hazer. 
MEHMET HAZER — Efendim, 1609 sayılı Ka

nun rektörlere tatbik edilmediği zaman Üniversiteler 
Kanununun özerkliği vardı. İdarî Özerklik hüviyeti 
içinde kendi "kuralları tatbik olunuyordu; fakat şimdi 
burada kalkınca, rektörler büsbütün ortada kalacak
lar. 

O bakımdan, izin alma bakımından nereden izin 
alacaklar? Bir takibat yapılacak, Memurin Muhake-
mata mı tabi olacak; o da belli değildir. 1609 sayılı 
Kanuna tabi olmamak kaydı yanlış olur, 

Arz ederim. 
iBAŞKAN — Sayın üyeler, oyları ile düşünceleri

ni belirttiler. 
Sayın Erginay, buyurun efendim. 
AKİF ERGİNAY — Efendim yerimden söyle

yeyim. 
iBu üniversitelerin İ609'un dışına çıkması, diğer 

öğretim üyeleri ve diğer dekan vesairenin de bu Ka-
nunilla tespit edicin usule rtaıbi olaoakilıaır demıeikıtiır. 

Bu itibarla, rüşvet veya bitaem irtikâp vesaiiınemıin; 
dışında kalan idarî veya disiplin cezaları bakımın
dan tahkıiıkajt nasıl olsa öyle dsvam edecektir. Arltılk 
burada anormal diye bir şey yok., 

BAŞKAN — Esas itibariyle Komisyon görüşü
nü ifade etti. Görüşünüz zapta geçmiştir. 

HAYATI GÜRTAN — Sayın Başkanım.. 
'BAŞKAN — Buyurun Sayın Gürtan. 
HAYATİ GÜRTAN — Zabıtalara geçmesi ba

kımından arz ediyorum. 
Biraz evvel itiraz süresi olarak 5 gün kabul bu-

yuruldu. Bu önlenmişti bir bakıma; fakat kabul edil
di. Ancak bu is günü müdür? Resmî tatiller bunun 
içinde midir? 

BAŞKAN — Usul hukuku içinde onun cevabı 
var Sayın Gürtan. 

HAYATİ GÜRTAN — Zabıtlara geçsin efen
dim. 

FUAT AZGUR — Sayın Başkan, ben de müsa
ade ederseniz zabıtlara geçmesini temin bakımından 
arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım; 
Şimdi, 5 numaralı bentte Yargıtayın ceza daire

lerinde vaki yargılamadan bahsediyor. 
Yargıtayda ceza davasının görülmesi için «Tebli

gattan itibaren beş gün içinde» deniyor. Bu müm
kün değil. Yargıtay üyeleri var burada. 

Bu itibarla yanlış yere konmuştur ve Sayın Baş
kan, yanlış cevap vermişlerdir. İleride büyük karga-
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şa çıkacaktır. «Beş günün içinde» idarî dava ile iliş
kilidir, Yargıtaydaki davaya bu intikal etmişse tas
hih edilirse iyi olur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
A. MÜMtN KAVALALI — Sayın Başkanım. 
iBAŞKlAN — Buyurun efendim, (buyurun Sa

yın Kavalalı. 
A. MÜMtN KAVALALI — Sayın Başkanım, 

bu dava süresi değil, itiraz süresidir efendim; arz ede
rim. Yargıtaya dava açılacaksa bu tamamen bir da
va süresine girmektedir. Bu ise, itiraz süresidir. 

BAŞKAN — Sayın Kavalalı'nın önergesinde iti
raz süresi olarak tespit edilmiştir. 

FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, prensipte 
ayrılmış oluyoruz. Onun için... 

BAŞKAN — Efendim, müsaade ederseniz me
sele oylammışftır ve kapanfmışıti'r. Lütfen, 

Usulümüz gereğince, bahis konusu maddeyi, Sa
yın Tülay Öney'in ve aynı zamanda Sayın Kavalalı 
ve Kırcalı'nın önergeleri de dikkate alınmak suretiyle 
kati şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

HAMZA EROĞLU — Benim bir sorum var 
efendim. Arz edeyim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, 
HAMZA EROĞLU — Efendim maddenin bü

tününü oylamaya sunarken soracağım soruyu; çün
kü oy vereceğim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HAMZA EROĞLU — Şimdi efendim; ortada 

bir teklif var. Bu teklif Deniz Kuvvetleri Komutanı 
ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi Oramiral Nejat 
Tümer'in teklifi. 

Komisyona geliyor, Komisyon bunu değiştiriyor. 
Hükümet Temsilcisi burada, 1 nci maddedeki değişik
likleri Hükümet Temsilcisi Sayın Bakan Hükümet 
adına kabul ediyor mu etmiyor mu; onu anlamak is
tiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, sorduk ve cevaplarını al
dık. Etmediklerini ifade ettiler. 

HAMZA EROĞLU — «Tasarı» dediler ve «Ta
sları)» deyimıM kulaınıdılllar. O bakımdan soruyorum. 
Teklifi kabul edip etmediklerini soruyorum. 

Teşekkür «derim Saıyım Başkan. Oy vereceğim;. 
onun liçin soruyorum : 

IBAIŞKAN — Sayın Eroğlu, önergeler bahis konu
su 'isie onlarla iştirak ötaedMariın/i... 

HAMZA EROĞLU — Efendim), maddemin bütü
nüne. 
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(BAŞKAN -— MıaddenJin 'bütünü üzerinde; yani 
(Komlisyonura •teklifli üzerimde ıgMışlierini beyan ettli-
'fer. 

HAMZA EROĞLU — Kentlileri sevk etmedi 
efendim. 

(BAŞKAN — Ef endim, daha doğrusu Konseyin 
ısevk ettikleri «sasılar içinde goıfaşjlerıini ifade ettiler. 

(MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
—• îzin veriir misiniz Sayın Başlkamım? 

;BAŞKAN — Buyurun. 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— Herhalde, belki konuşmalar içerisinde tasarı ve 
»teklif 'üzerinde 'bazı yanllış iterıilmler veya taniimüıaır o»l-< 
muş olabilir. Size arz etmekte yarar bulduğum şey 
şudur ki; esas Teklif, Hükümetten gelen ve Sayın 
Millî Güvenlik Konseyi Üyesi Oraımliral Tüımer'in 
teklif ettiği Tekdliffcir, huizurîianınızdadır. Bizim kabuli 
ettiğimiz, üzerimde durduğumuz, ısrar ettiğimiz ve 
Komisyonda bazı değişiklikler yapmak üzere huzuır-
ftarıınııza gelen, onun bazı ıkısımflıarını kabul etmedıiği-
ımiz, hamıfiklir ölimadığıımızı belirtmiş oluyoruz. Tek
rar vuıtiguliarsam; gelen ıfcaklif şekliyle biz onu dileri 
sürüyoruz ve bunu kabul, etmenizi Yüca Heyetinizden 
istirham «diyoruz, huzurlarınıza bu teklifle çıkıyo
ruz. 

Saygılar sunarım. 

'BAŞKAN — Sayın ©akan, takdir buyuracağımız 
üzere, Geçidi Komisyon Raporu üzerinde müzake
re açıyoruz. Usulümüz bu. ©u 'itibarla, maddeleri de 
gene Geçici Komisyon Raporu üzerinde, omun kabul 
ettiği esasflaır içinde yapmaktayız. Bu itibarla, zaıtıâl-
nizlin ancak tekllifi bir temenni olarak kalmaktadır. 
Şayet, daha doğrusu bu -teklif metnine üşıtıirak ediyor
sanız onu ayrıca bir önergeyle bize vermeniz gerekir. 
Bu itibarla, böyle bir önerge verilmemiş olduğu 'içlin, 
ben, islimdi şu anda, usulümüz gereğince Koımiisyonu-
muzun getirdiği, kabul ettiği linetimi oylamak duro-
möndıayıım. Biaşkanilık olarak benlim' bumdan başka 'ya
pabileceğim bir şey yoktur. 

MİLLÎ EĞİTÎM BAKANI MASAN SAĞLAM 
— Sayın Başkanım; 

İzin verirseniz; tabiî bir suale karşı ben bu açık
lamayı yapmak durumunda kaldım. Elbette tasan ola
rak Komisyondan Yüce Meclise gefflmliş oilıan rnetlin-
'le-rl'e alakalı konuşmalarda fikirlerimizi ve Hütoüımıöt 
görüşterini tek tek arz etmiş oldum. Soruya karşılık 
bu şekilde bir açıklama ihtiyacını hissettiğim içlin 
«undum. 

Saygılar 'sunarım. 
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ıBAıŞKA'N — Çok teşakkür ©derim Sayın Bakan, 
il inci maddeyi,-'biraz evvel arz ettiğim şekilde, bu 

önergelerle beraber katî şekilde oylarınıza ısunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Birinci madde (kalbulı 
edilmiştir. 

2 nci mıadldeyi okutuyorum:. 
MADDE 2. — 2547 sayıflıı Yükseköğretim Kanu

numa aşağıdaki ek maıdde eklenmiştir : 
iMai Kotaıylak : 
iBK MADDE — «Yükseköğrenim üst kurufeşla-

ınnın yapacakları her türiü satın laılıma, satma, keş
fettirme, (ki'şıaaıt, ımloınıtaj onarım, bakım, kiraya ver
me ve kiralama ile îiüjgti'lli isterde 1050 sayılı Muihase-
Ibe-i Umumiye Kanununum 135 inci maddesi ile 2490 
sayılı Arıtırıma ve Ekslilitme ve thıaîıe Kanunu hüküm
leri uyguîlanmaz. 

Uygulanacak usul ve ©sasılar Yükseköğretim Ku-
ıru!lunoa' çıkantacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — ıMıadde üzerinde söz aflımafc iste
yen? 

(MUHSİN ZEKÂt BAYBR — Ban varım Sayın 
Başkanıım, 

BAŞKAN — Buyurumuz Sayın Bayer. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SELÇUK 

KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; 
jHir açıklamada butanmamıa müsaade eder imisi

niz? 

BAŞKAN — Mlüsaade öder misiniz, önce üyele
rimiz konuşsunlar, sorara Komisyona söz vereceğim 
«fendim. 

MUHStN ZBKÂt BAYER — Sayın Başkan, de-
ğeıfli üyeTısr; 

Kanunda bazı terimler çok yanlış olarak kuiia-
mılmıışti'r. Hiçbir kanunda «Keşfettirme» diye bir te
rim ölımaız. Ya keşif dosyası hazırlama olur ya buna 
'benzer olur. Satma, kıeşfettlirme diye 'kanonlarda böy
le terimler dlmıaz. Biz, Danışma Meclisliyiz, hiç ol
mazsa kanunlardaki teriim'leri aynan buraya nıaıküıatıme-
ımiz llazımdır. Bu bakımdan, Komisyona hatırlatırım. 
Bunların, «satışını yapma, keşif dosyasını hazırlama» 
gibi kanunî terimlere uygun olması lazımdır. Çün-
Iklü, 1050 sayılı ve 2490 sayılı Kanunlarda 'bu terim
ler vardır. 

Iklinci konu ise, Kanunda, ek maddenin sonunda 
şöyle bir fıkra butamakıtoadM- : «UyguHamacak usul 
ve esaslar Yükseköğrenim Kurulunca çıkartılacak bir 
yönetmelikle düzenlenlir.ı» demiyor. Halbuki, büyo-
ruz ıkli, 832 sayılı Sayıştay Kanunu gereğince malî hliz-
tmetlerflie ilgili olan yömetmeikıler, Sayıştayım kontro-
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Kinden geçer ve burada tamamen toüraz evvelki suç un-
suriarıyla illgü görevler bulunmaktadır. Bu balkımdan, 
ben bir öneri mazırlaidımı ve bu fıkdanın altıma bir 
fıkra ilave edimesini istirham ediyorum. Bu yönıat-
ımıelk, Sayıştayın görüşü alındılktan sonıra yürürlüğe 
ıgirer. Hiç olmazsa SayıŞtaym kontrollümü sağlayalım, 
(istediği gibi paraları sarfetmesiınler. Sarfed'ilen para-
larMi nerede olduğunu ve nasıl ısarfedifldiğini ıbtfime-
mıiz 'lazımdır. 

Arz ederim, teşekkür ederim. 
iBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Madde üzerimde Söz alümlak İsteyen başka sayın 

üye?.. Buyurunuz Sayın Doğu. 
AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Huzurunuzda yine bir korsan madde yar. 1050 

sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununa ve 2490 sa
yılı Artırma ve Eksiltme İhale Kanunu hükümleri
ne tabi olmamak öngörülüyor. Bu, son zamanlarda 
adet oldu. 

Sayın üyeler; 
Gelire müteallik eğer bir düzenleme varsa her 

türlü vergi, resim, harçtan muaf yahut istisna kılınır. 
tşin gidere müteallik tarafı varsa, 1050 sayılı Muha
sebe-i Umumiye Kanununa, Artırma Eksiltme Ka
nununa tabi değildir. Bunda çok büyük mahzurlar 
görmekteyim. Neden buna gerek duyarlar?.. Belli 
bir elastikiyetleri olsun diyerek buna gerek duyarlar; 
ama böyle hükümlerin yer alması gereken kanun 
1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunudur. Mü
saade etsinler bu maddeyi olduğu gibi çıkaralım bu
radan, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ya
kında Bütçe Komisyonuna gelecek, inşallah görüşe
ceğiz, orada bunları düzenleyelim, orada tekliflerle 
gelsinler, daha akılcı şekilde orada bunlara bir kulp 
bulalım derim. 

ikincisi, YÖK'e bu yetkinin verilmesini ben şah
sen mahzurlu görmekteyim. 

Sayın üyeler; 
Bakınız, YÖK Kanun Tasarısı çıktıktan sonra, 

Sayın YÖK Başkanımızın üstün kişiliği, iş bitirme 
kabiliyeti neler yapıvermiştir kısa sürede. 140 dö
nümlük üniversite arazisini, tahsisi beklemeden kam
pus yapmak için YÖK'e devretme hazırlıkları için
dedir ve eğer yanlış bilgi almadıysam temel kazıla
rına da başlamış. Peki biz bunu nasıl tutacağız?.. 
Her türlü denetimden âri tutuyoruz. Hani bir ara gö
rüşüldüğü zaman YÖK, üniversite özerkliğine kuş 
kondurmadık. Ee, bu malî özerklik. Fikri özerklik 
ve malî özerkliği burada bağdaştırmak bence son de-
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rece zor, yani özerkliği bu şekilde anlamak son de
rece hatalıdır. Benim kanımca bu hüküm burada 
durduğu sürece YÖK'ü biz putlaştıracağız sayın 
üyeler. 

Lütfederseniz, sanırım bir, iki üyemizin bu ko
nuda verilmiş önergeleri vardır, bu önergelere müs
pet oy vererek bu hükmü buradan çıkaralım derim. 

Efendim, biz zaten YÖK'e olduğundan daha faz
la birtakım şeyler verdik. Mesela, şimdi elimdeki 
YÖK Kanununun bir hükmünü okuyacağım size. 

«Madde 6. — (Yükseköğretim Kurulunun top
lantı nisabı 16 kişidir dedikten sonra) d. Yükseköğ
retim Kurulu üyelerinin ücretleri, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununa göre en yüksek devlet memu
runa ödenen aylığın (ek gösterge, yan ödeme ve taz
minatlar dahil) iki katını geçmemek üzere Bakanlar 
Kurulunca tespit edilir.» 

Bu demektir ki, bir YÖK'lü Allah daha çok ver
sin, Devlet Başkanımızdan en az 20 - 25 bin lira faz
la para alıyor, bu da bir malî ayrıcalık. Bunu izah et
mek de çok zor, kamuoyunda bunun izahı son" de
rece güçtür. 

Bu kadarla da kalmamış Sayın YÖK Başkanı
mız, 40 adet daktilo kadrosu temin etmiş, 30 adet 
şoför kadrosu temin etmiş, her üyemize birer tane 
de araba almış, Allah razı olsun; fakat daha bizim 
Devletimizin Bütçesi bu kadar bol kepçe davranma
ya müsait değil Sayın arkadaşlarım. (Alkışlar). 

Özellikle dikkatinizi çekerim «İsraf haramdır» 
der Dinimiz. Lütfen bunu haram ölçülerinden çıka
rarak, helal olabilecek bir seviyeye indirelim. 

Hepinize saygı sunar, hürmetler ederim. (Bravo 
sesleri ve alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz almak isteyen başka üye

miz?.. Buyurun Sayın Samsunlu. 
AHMET SAMSUNLU — Efendim, ben Sayın 

Komisyondan ve gereğinde Sayın Hükümet Temsil
cisi olarak Sayın Bakanımızdan şunu öğrenmek is
tiyorum. Mevcut Yükseköğretim Kurulu Yasasında 
bu hak üniversitelere tanınmıştır ve Kanun maddele
ri Komisyon Sözcüsünde vardır, orada biraz evvel 
okudu. Kendileri de bir zahmet okuyabilirler. Ora
da bu hak verilmiştir, eğer biz burada Sayın Doğu'-
nun belirttiği gibi çıkarırsak, bir bünyenin üst ku
ruluşuna bu hakkı vermiyoruz, daha evvel çıkarılmış 
olan Yükseköğretim Yasası ile üniversite rektörle
rine ve üniversitenin diğer kuruluşlarına bu hak ve
rilmiş olarak devam edecek. Burada bir çelişki yok 
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mudur, bazı sakıncalar yaratmaz mı?.. Tabii Sayın 
Doğu'nun ortaya koyduğu noktaları da unutmamak 
lazım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyon, buyurun efendim. 
GEÇtCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ SELÇUK 

KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Arkadaşlarımızın konuşmalarından önce bu açık

lamayı yapmak istiyorduk; ancak Başkanlık şu anda 
izin vermiş oldukları için durumu arz etmek istiyo
rum. 

2547 sayılı YÖK Kanununun 56'ncı maddesinin 
başlığı «malî Kolaylıklar» dır. Bu malî kolaylıkla
rın alt tarafında, (e) ve (f) fıkrasında şöyle bir hüküm 
yer almaktadır : «Üniversite, fakülte, enstitü ve 
yüksekokul, bunlara bağlı kuruluşlar ve birimler ta
rafından yapılan bilimsel, teknik inceleme ve araştır
ma ile yayımların gerektireceği her türlü giderler 
hakkında 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme ve thale 
Kanunu hükümleri uygulanmaz. 

«Üniversitelerin inşaat, makine ve teçhizatıyla il
gili işlerle bunların bakım ve onarımlarında 1050 sa
yılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 135 nci mad
desi ile 2490 sayılı Artırma ve Eksitlme ve thale Ka
nunu hükümleri uygulanmaz». 

Bu malî kolaylıklardan sonra, teklifte «Malî Ko
laylık» başlıklı bir ek madde gelmişti. Malî kolaylı
ğın iki yerde yer almaması bakımından, «Malî Ko
laylık» başlığını Komisyonumuz uygun bulniamış 
ve onu kaldırmıştı; ancak baskıda tekrar «Malî Ko
laylık» çıkmıştır. Bunu evvela silmek gerekiyor. 

Ek madde olmasının sebebi de şudur, efendim : 
Muhtevası itibariyle yürürlükteki bir kanunun 

bünyesinde yer alması gereken; ancak, herhangi bir 
maddeye bir veya birkaç fıkra halinde eklenmesi 
hukuk tekniği bakımından ve özellikle kanunun insi
camını bozmak yönünden sakıncalı görülerek, müs-
takillen düzenlenen hükümlerden oluşan bir madde 
olduğu için ek madde olarak alınmıştır. 

Kanunun üst kuruluşlarla ilgili 3 ncü maddesin
de, üst kuruluşların tarifi şöyle yapılmıştır : 

'«Yükseköğrenim Kurulu ve Üniversitelerarası 
Kuruldur.» Şu halde, getirilen ek maddedeki Yüksek
öğretim Kurulu, Üniversiterarası Kurulla, YÖK ile 
ilgilidir. 

Ancak, Kanunun 10 ncu maddesi, Öğrenci Seçme 
ve Yerleştirme Merkezini YÖK'e bağlamıştır. Öğren
ci seçme ve yerleştirme işlerinin yapılmasının da ko
lay olmadığı malumlarınızdır. Bununla ilgili bütün 
işlerin yapılabilmesi de; üniversitelere bu kadar yetki 
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verildikten sonra, YÖK Yönetim Kuruluna ve YÖK 
teşkilatına, ÜSSYM'ye ve diğer Üniversitelerarası 
Kurula yetki vermemek kadar noksan bir şey ola
mazdı. 

Bu bakımdan ek maddede, «Yükseköğretim üst 
kuruluşlarının yapacakları her türlü satın alma...» 
Bu YÖK'tür, Üniversitelerarası Öğrenci seçme ve 
Yerleştirme Merkezidir ve bir de Üniversitelerarası 
Kuruldur. 

Ancak sonunda «Uygulanacak usul ve esaslar 
Yüksek Öğretim Kurulunca çıkarılacak bir yönetme
likte düzenlenir.» denmiştir. Bunun, normal statüler 
içerisinde tüzüğe çevrilmesi daima mümkün olabilir. 

Arz ederiz efendim. 
AKtF ERGlNAY — Sayın Başkan, bu 2 mad

deyi mukayese etmek için söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AKtF ERGÎNAY — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Bu Kanun Teklifiyle getirilen ek maddeyle YÖK 

Kanunundaki 56 ncı maddenin (f) fıkrası bünyesi, 
temeli itibariyle farklıdır. Şimdi arz ediyorum. 

Demin Komisyondan okunan şekliyle «Üniversi
telerin inşaat, makine ve teçhizatıyla ilgili»... Buyu
run ek maddeye, «Yükseköğretim üst kuruluşlarının 
yapacakları her türlü satın alma, satma, keşfettirme, 
inşaat, montaj, onarım, bakım, kiraya verme ve kira
lama...» Bu, özel bir şahsın bile zor yapacağı işler 
kendi bakımından. Binaenaleyh, ikisi arasındaki fark 
ortada., 

Sonra, berikinde yalnız «uygulanmaz» diyor; fa
kat açık bono verip, açık kapı verip bir yönetmelik 
yapılacağı hakkında da hüküm yok YÖK'te, burada 
var. 

Bu itibarla ben orta bir teklifte bulunacağım; 
gerçi kaldırılmasını düşünmüştüm ama... 

Yükseköğretim kuruluşları bakımından yeni Ka
nun bir kısa hüküm koyduğuna göre, burada yapı
lacak iş belki ve en doğru şekli, benim kanaatıma 
göre; bu ek maddede Yüksek Öğretim Kanununun bu 
56 ncı maddesinin (f) fıkrasına atıf yapmak, «O uy
gulanır» demek. Binaenalyeh, o zaman yeknesaklık 
da sağlanmış olur, YÖK'e istediği kadar geniş yet
ki verilmemiş olur, yönetmelik hakkı da tanımamış 
olur. Aksi takdirde bütçe hukuku ve diğer kanunlar; 
Artırma, Eksitlme v.s. hepsi ortadan yıkılmış olur. 

Üniversiteler Kanununun, Yüksek Öğretim Kanu
nunun bunu koymasından maksat; Makine, teçhi
zat işleriyle ilgili uzayacak olan bazı hususları orta

dan kaldırmak içindi. Biz bunu uyguladık; ama be
ride kırtasiyeden tutunda, bilmem filan şeyini yap-
tırıncaya kadar hepsinde yönetmelikte düzenlemek, 
dediğim gibi, bütçe hukukuna uymaz, kamu gider
leri esaslarına aykırı düşer. Bu biı Devlet kurulu
şudur nihayet. 

Onun için, mademki böyle bir hüküm buraya 
girmiş, ek maddede doğrudan doğruya «Üniversite
ler Kanununun 56'ncı maddesinin (f) fıkrası hükmü 
Yükseköğretim üst kuruluşları hakkında da uygula
nır.» dedikmi, zannediyorum ki, bu telif edilmiş olur 
ve açık kapı da bırakmamış oluruz; düzenlemiş olu
ruz efendim. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Madde üzerinde söz almak isteyen başka üye

miz?.. Yoktur. 
Sayın Erginay, önergenizi geri mi alıyorsunuz? 
AKÎF ERGÎNAY — Efendim, onu demin söyle

diğim şekilde değiştiriyorum. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkanım, söz istiyo

rum. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Fırat. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkanım, ben öner

gemi değiştirmiyorum efendim. Bir şey söylemek is
terim : 

Efendim, Devletin hiç bir kurumu mevcut yasa
ların dışına çıkamaz. Eğer burada, daha önce YÖK 
Yasasında 2490'a tabi olmayacağına dair bir kayıt 
konmuş ve bu kaydın konmasını da sindirememiş-
sek, burada bu maddeyi çıkartırız. 

'Bu Meclisten geçiyor, Yüce Meclis eğer bu mad
denin bura'da kalmasını sindiremiiyorsa çıkarırız, 
öbür tarafı bizi ilgilendirmez. Ancak bunun bir tek 
yeri vardır. Yakında 2490 sayılı Yaısa buraya gelecek
tir. O Yasanın baş kısmına, «Bu Yasa YÖK için tat
bik edilmez» ifadesi konur. Aksi halde buraya, «Bu 
Yasanın dışında kalacaktır» ibaresini koymak bence 
doğru değildir, 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
AHMET SAMSUNLU — Sayın Başkanım, söz 

istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Samsunlu. 
AHMET SAMSUNLU — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarını; 
Burada görüşmüş olduğumuz Üniversiteler Büt

çesi, bir katma bütçedir. Katma bütçelerde istisna
lar yapılmıştır, örnek olarak vermek gerekirse, Dev-
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let Su işleri Genel Müdürlüğü de bir katma bütçedir; 
fakat ne 1050 sayılı Yasaya, ne de 2490 sayılı Yasaya 
tabidir. Üniversite Yasasıyla bu, üniversitelerin rek
törlerine, fakültelerine tanınmıştır. 

Biz bir kuruluşun hızlı gelişmesini istiyor muyuz, 
istemiyor muyuz?.,, Karayollarının ülkeyi ağla örme
si gibi, Devlet Su İşlerinin baraj yapması gibi birta
kım eserleri görmek istiyor muyuz?.. Katma bütçeye 
tabi olan Devlet Su İşleri bundan istisna tutuluyor
sa, Karayolları istisna tutuluyorsa,, katma bütçeye 
tabi olan bir üniversite neden bundan isltisna ed'ile-
me'sin? 

Gelişmeyi istiyoruz, kalkınmayı istiyoruz ve ül
kede üniversitelere yeni bir yön vermeyi istiyoruz. 
İnşallah YÖK, hatalarıyla bunları suiistimal etmez. 
Bunu zaten beklemiyoruz. Hükümet buna sahip çı
kacaktır, Devlet buna sahip çıkacaktır; ama bence 
ka'ttma bütçeye sahip olan kuruluşlara tanınmış dam 
hak, üniversüteden ve üniversitenin çeşitli kuruluş
larından esirigenmemelidir. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Samsunlu. 
Madde üzerinde söz almak isteyen başka üye

miz?.. Yok. 
Önerigeleri okutuyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCAL1 — Sayın Baş
kanım; Sayın Kavalalı ile vermliş olduğumuz müşterek 
önergemizi geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Kırcalı ve Sayın Kavalalı 
önergelerini geri aldılar. 

Önerigeleri okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Ek madde Tin tekliften çıkarılmasını arz ve tek
lif dderim. 

Saygılarımla. 
Ayhan FIRAT 

Danışma (Meclisi Başkanlığına 
Malî kolaylıklar 'bölümündeki ek maddenin son 

cümlesine ilave olarak; «Bu yönetmelik Sayıştayın 
görüşü alındıktan sonra yürürlüğe konur» ilavesini 
teklif ediyorum. 

Bu husustaki teklifimin Genel Kurulun tasvibine 
sunulmasına müsaadelerinizi arz ederim. 

Muhsin Zekai BAYER 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Ek madde l'in aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve rica ederim. 

ı«Ek Madde 1. — 2547 sayılı Kanunun 56/d benıdi 
'hükümleri yükseköğretim kuruluşları hakkında da 
uygulanır.» 

Akif ERGİNAY 

'BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Sayın Fırat'ın önergesinde «Ek madde tekliften 

çıkarı'llsın» denilmektedir, Bu konuda Komisyonun 
görüşünü rica ediyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NECİP BİL
GE — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Hükümet?.. 
MİLLÎ EÖMM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— Sayın Başkan, katılmıyoruz. 
İzin verir misiniz bir küçük açıklama yapmam 

lazım geliyor... 
BAŞKAN — Lütfen efendim, buyurunuz. 
MIİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— Efendim, aynı muafiyete taibi tultulan (2490'ın 
başlığını aynen okuyacağım) 62 tane, Türkiye'de ha
len katma bütçeli idaresi bulunan ve bundan yarar
lanan bifirn vardır. Aynen : «Genel ve katma büt
çeli (Dahil) daireler ile bunlara bağlı döner serma
yeli kurumların 1050 ve 2490 sayılı kanunlar hü
kümlerine bağlı buluınmadıkları hakkında kanunlar 
ile maddeler listesi...» 62 tane kanun çıktığı zaman 62 
tane bu. Kanun çıktıktan sonra da birçok uygula
ması var; gerek Silahlı Kuvvetlerde olsun, gerekse 
diğer katma bütçeli idarelerde olsun... 

Gerçekten, şu hususu belirlemekte yarar var : 
Daha önce arz ettiğim gibi, 56/f fıkrasında bu açıkça 
üniversitelere verilmişitür. O üniversitelerin (Dana ön
ceki, burada da var) özellikle göze çarpanları, Ata
türk Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi... 
Bunların içerisinde aynı şekillide yer almışlardır. 

Yasada da olduğu şekliyle belli olduğuna göre, 
üniversitelere yine; fakat bazı kısıtlı gi'b'i görülen hü
kümler var. Bunlara da genel hükümler esas kabul 
edilirse, orada da bu muafiyet tanınmaktadır. 

Diğer yanıyla terimler üzerinde, gerçeklten dikkat 
edilmesi ılazım gelen hususlardır diye öne sürülen ba
zı kelimeler mevcuttur. 2490'ın bununla İlişkili 1 nci 
malddesirii huzurlarınızda aynen arz etmek istiyo
rum. «Umumî ve mülhak ve hususî bütçelerle idare 
edilen daireler namına alma, satma, yaptırma, keşfet
tirme, kiraya verme, kiralama ve buna benzer...» O 
halde hükümler aşağı - yukarı buradan alınmıştır; ba
zı ilaveler de baş tarafta mevcuttur. 

Diğer bir konu da; «Acaba Sayıştay vizesinden 
geçer mi, geçmez mi, yönetmelikler bunu sağlar mı, 
sağlamaz mı?..» gibi tereddütler olmuştur. Tereddüde. 
mahal yoktur. 

Yine 1050 sayılı Kanunun Sayıştayla ilgili 105 nci 
maddesinde «Bakanlıklar ve Sayışitayın denetimine gi-
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ren diğer idare ve ıkurumlarca malî konularda düzen- ı 
denecek, yönetaıeliklerie tüzükler, Sayrştayın istişarî j 

, mütalaası alındıktan sonra yürürlüğe konabilir.» denil
mektedir. Diğer vize, vesa'ir hepsi gerçekten kontrola 
tabidir; istisnaî olan hüküm 135 nci maddedir. Sayış
tay Kanununda hepsi aynen maddeleriyle yürürlükte
dir ve kontrol sisterrii kurulmuştur; bundan kaçınıla-
maz. 

Sayın Başkan, yüksek huzurlarınızı daha fazla 
işgal etimeden arz ötmem lazım : Türkiye'de (Daha i 
önce de vurguladım) bir Yükseköğretim Kurulu gö
reve başlamıştır. Sizlerin yüksek tasviplerinizle ka
nunlaşmış, yürürlüğe girmiş ve böylece sanıyorum 
ki, Yükseköğretim Kurulu, yükseköğretimi yönlendir-
mök ve bir yere ulaştırmak istemektedir. Ancak, ger
çekten malî hükümler yönüyle Yüksek Heyetiniz ona 
bazı yetkiler tanımazsa, teklifte öngörüldüğü şekilde 
ve Sayın Komisyon üyelerinin tasvip eititiği şekilde 
gelmezse, öyle sanıyorum ki, bu Yükseköğretim Ku- | 
ruhi bu yükseköğretim kurumlarını bir yere götüre- j 
mez. 

Kıskanalım, tasarrufa riayet edelim, kontrol siste- I 
mini mutlaka kuralım, mutlaka bunların peş'inde gi
delim; ama bir yerde imsiyatif verilmedikçe, sürat 
sağlanamadıkça, bir güven ortamı o Kurula verile
medikçe, onların kararları çerçeve kanunu içerisinde 
yürütülemedikçe, sanıyorum ki, yükseköğretim kurum
larının geleceği pek aydınlık görülemez. 

Benim Yüksek Heyetinize önerim şudur : 

Lütfen yükseköğretim kurumlarını, onlara yön ve
recek olan bütün hiyerarşik 'düzen içinde görevli olan
ları destekleyiniz, memleketin bu yönüyle yüksek des
teğimize ihtiyacı var olan bu kurumları elbirliği ile bir 
yere götürelim; ama Devletin kontrol, gözetim ve de
netiminden uzak tutmayalım. Bu yönde sizinle bera
berim, yüksek desteğinize muhtacız. 

Benim maruzatım budur, saygılar sunarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Değerli üyeler; I 
Sayın Fırat'ın, en aykırı teklif olması nedeniyle 

önergesini oylarınıza sunuyorum. Metinden ek mad
denin çıkartılmasını istemektedirler. 

Geri aHmıyorsunuz?.. 

AYHAN FIRAT — Almıyorum. 
BAŞKAN — Evet. 
Komisyon ve Hükümet katılmıyor. I 
Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden- I 

ler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. I 

Sayın Muhsin Zekai Bayer'in önergesi... 
MUHSİN ZEKAI BAYER — Sayın Bakanın 

izahatından sonra önergemi geri alıyorum efendim. 
BAŞKAN — Önergenizi geri alıyorsunuz. 
Sayın Akif Erginay'ın önergesini tekrar okutuyo

rum. 
Sayrn Başkanlığa 

Ek madde Tin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve rica ederim. 

«Ek Madde 1. — 2547 sayılı Kanunun 56 (d) 
bendi hükümleri yükseköğretim kuruluşları hakkın
da da uygulanır.» 

AkifyERGİNAY 
BAŞKAN — «Ek madde 1» değil, ek madde ola

rak veriyorsunuz; l'i yok. 
AKİF ERGİNAY — «Ek madde 1» yazıyor 

efendim. 
BAŞKAN — Metinde «Ek madde 1» yok efen

dim, ek madde olarak yazıyor. 
Komisyon katılıyor mu efendim?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NECİP BİLGE 

— Kaltılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Akif Erginay' 
in önergesine katılıyor musunuz? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Hükümetçe katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Önergenin ya

zılışında bir hata var, belki kabul edilir, o bakım
dan... 

BAŞKAN — Buyurun efendim. Bir teknik hata 
yapılmasına mani olacağını ifade ediyor, önemli bir 
konuşma. 

Buyurun efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — 2547 sayılı 

Kanuna bir ek madde ekleniyor; fakat o maddenin 
içerisinde yine 2547 sayılı Kanundan baihsedil'iyor. 
Onun olmaması lazım. Bu Kanunun şu maddesi şun
lar için de uygulanır, demek yeterlidir. Belki' kabul 
edilir. Yanlışlık olmasın diye arz ediyorum. 

AKİF ERGİNAY — Katılıyomm efendim. Söy
ledikleri doğru. O şekilde düzeltiyorum. 

BAŞKAN — «2547 sayılı Kanunun» ibaresini 
kaldırıyoruz. «iBu Kanunun 56 (d) bendi hüküm
leri yükseköğretim kuruluşları hakkında da uygula
nır.» şeklinde tadil ediyorsunuz? 

AKİF ERGİNAY — Evet efendim. 
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BAŞKAN — Bu ifade içinde Sayın Erginay'ın 
önergelerini oylarınıza sunuyorum, Hükümet ve Ko
misyon iştirak ediyorlar. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Sayın Erginay'ın önergesi kabul edilmemiştir. 

Komisyon, metinde madde başlığı halinde yer 
alan «Malî Kolaylık» ibaresinin baskı hatası oldu
ğundan kaldırılmasını 'istemektedir. 

2 mel maddeyi, Komisyonun kabul etltiği metin 
halinde «Malî Kolaylık» başlığı kaldırılmak kaydı ile 
oyunuza sunuyorum. Kalbini edenler... Kabul etme
yenler... Ek madde kabul edilmiştir. 

Madde 3'ü okutuyorum. 

'MADDE 3. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanu
nuna aşağıdaki geçici 29 ncu madde eklenmişitir : 

GEÇİCİ MADDE 29. — 'Bu Kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihten önce açılmış kamu davaları ile 
yapılmakta olan soruşturma işlemleri geldiği safha
ya kadar geçerlidir. 

Sonuçlanmamış soruşturmalara bulunduğu safha
dan itibaren bu Kanun hükümileri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
üyemiz?.. 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Söz istiyorum Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ozunoğlu. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlar; v 

Ben ilk önce Hükümetten ve Komisyondan bir hu
susun açıklığa kavuşturulmasını işitiyorum. Bu hu
sus şu : 

Geçici 29 ncu maddede, «Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce açılmış kamu davaları ile ya
pılmakta olan soruşturma işlemleri geldiği safhaya 
kadar geçerlidir.» deniyor. 

Ondan sonra, «Sonuçlanmamış soruşturmalara bu
lunduğu safhadan itibaren bu Kanun hükümleri uy
gulanır.» diye ülave yapıluyor. 

Burada öğrenmek istediğim husus, bu yeni dü
zenleme ile daha önceki mevzuata göre açılmış olan 
kamu davalarının görülme yeri ile ve temyizen ince
lenme mahalli ile bu yeni düzenleme ile getirilen ka
mu davalarının görülme yeri ve temyizen inceleme 
yerleri arasında bir farklılık var mıdır?.. Ben varol
duğunu tespit etm'iş bulunuyorum. Öyle olursa, önce 
açılmış olan kamu davalarının da soruşturmalar gibi 
bulunduğu safhadan 'itibaren bu Kanun hükümlerine 
tabî 'olması lazım gelmektedir. Böyle olunca mad
denin son fıkrasını şu şekilde belirlemek yerinde ola
caktır : 

«Sonuçlanmamış soruşturmalara ve önceden açıl
mış kamu davalarına bulunduğu safhadan itibaren 
bu Kanun hükümleri uygulanır.» demek lazım gel
mektedir; yani araya bir «Ve önceden açılmış kamu 
davaları» ibarelinin eklenmesi gerekmektedir. 

Saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uzunoğlu. 
Komisyon bir açıklama yapacak mı efendim?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NECİP BİL

GE —- Efendim kabul edilen soruşturma usulüne gö
re, burada üç aşama bulunmaktadır. 

Birincisi, ilk soruşturana aşaması, sonra son so
ruşturmanın açılması kararının verilmesi aşaması, 
nihayet bir de son soruşturma; yani mahkemedeki 
davanın görülmesi. 

Şimdi, ilk soruşturma açılmış; yani ilk soruştur
ma için soruşturmacı tayin edilmiş, fakat henüz ne
ticelenmemiş, Orada arltık, neticelenmemiş olduğuna 
göre, yeni kanuna göre faaliyetler devam edecektir. 

ilk soruşturma neticelenmiş, son soruşturma ka
rar verecek aşamaya gelmiş ise, o kısımda belki ye
ni kanun ancak uygulanacak. İlk soruşturma bakı
mından yeniden bir ilk soruşturmacı tayin edip de 
onun soruşturmasının neticesinin beklenmesi durumu 
hâsıl olmayacaktır. Çünkü, o kararı vermiş, son so
ruşturma safhasına, karar verme safhasına getirmiş
tir. Eğer son soruşturmanın açılması kararı da ve
rilmişse, o karar keenlemyekûn addedilmeyecek, iş 
mahkemeye intikal edecektir. Mahkemede olduğu 
takdirde, mahkeme karar vermişse mesele yoktur ga
yet tabiî; fakat karar verme safhasında bir görev vs. 
gibi hususlarda bir değişiklik varsa, ona göre mah
keme işi halledecektir. Faraza diyelita ki, 1609 sayılı 
Kanuna tabi veya değil... O bakımdan henüz karar 
safhasına getirilmemiş olduğu takdirde, mahkemede 
de, mahkeme kendisi eskiye dönmeyecek; ama işe 
devam edecektir. Mesele bu şekilde halledilmiş ola
caktır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
3 <ncü maddeyi bu açıklama içinde oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 3 ncü madde 
kabul edilmiştir. 

Yürürlük : 
MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer, 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... 4 ncü madde kabul 
edilmiştir. 
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Yürütme : 
MADDE 5. — Bu Kanunu Balkanlar Kurulu yü

rütür. 
BAŞKAN — 5 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... 5 nci madde kabul edil
miştir, 

Kanunun tümünü oylamadan önce leb ve aleyhte 
konuşmak isteyen sayın üyemize söz vermek 'isterim. 

Söz almak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
68 raci Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 
3. — Danışma Meclisi Üyesi Mazhar HAZNE

DAR ve 9 arkadaşının, 5434 sayılı TC Emekli San
dığı Kanununun, 13.11.1981 Tarih ve 2559 Numaralı 
Kanunla Eklenen Ek Geçici 1 nci Maddesine Bir 
Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bütçe -
Plan Komisyonu Raporu. (2/5) (S. Sayısı : 93) (1) 

'BAŞKAN — Danışma Meclisi Üyesi Mazhar 
Haznedar ve 9 arkadaşının, 5434 sayılı TC Emekli 
Sandığı Kanununun, 13.11.,1981 Tarih ve 2559 Nu
maralı Kanunla Eklenen Eık Geçici 1 nci Maddesine 
Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi üzerinde 
görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon?.. Buradalar. 
Hükümet temsilcileri?.. Burada, 
Temsil Belgesini okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı

ğı Kanunu ile ilgili tekliflerin Yüce Meclisinizde gö
rüşülmesi sırasında, hüviyeti aşağıda yazılı kişimin Ba
kanlığımı temsile yetkili olduğunu saygıyla arz ederim. 

(Maliye Bakanı 
Kaya ERDEM 

(1) 93 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna eklidir. 

Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kanun Teklifi Danışma Mec
lisimizce kabul edilmiştir. Hayırlı ve uğurlu olsun. 
(Alkışlar) 

Teşekkür ediyorum Sayın Bakan, teşekkür ediyo
rum Komisyonumuza. 

Oturuma 20 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 17.25 

»>••<« 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 17.501 

BAŞKAN : Başkanvekili Fenni İSLİMYELİ 
KÂTİP ÜYELER : İmren AYKUT, Kamer GENÇ 

• « 

OTURUM 
iaati : 17.501 
ekili Fenni İSLİMYELt 
en AYKUT, Kamer GENÇ 

A!dı Soyadı: Ertuğrul KUMCUOĞLU 
Görev ve unvanı : Maliye Bakanlığı Müsteşarı 
'BAŞKAN — Bigilerinize sunulur. 
Komisyon Raporunun okunup okunmamasını oy

larınıza sunuyorum. 
Okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Okun

ması kaibul edilmiştir. 
Buyurun okuyun. 

(Rapor okundu) 
BAŞKAN — Rapor üzerinde görüşme açıyorum. 
Not alialbi'ldiğim kadarıyla, sayın Evliya Parlak, 

Sayın Haznedar, Sayın Akkılıç söz istemişlerdir. 
MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, Ben usul 

hakkında söz istiyorum. Bir temennide bulunacağım. 
BAŞKAN — Usul hakkında ibuyurun efendim. 
MAHMUT AKKILIÇ — Gerek şimdi görüşmekte 

olduğumuz teklifte, gerekse biraz önce görüştüğümüz 
kanun 'tekliflerinde, genellikle kanun teklifini yapa
nın ismi 'başa yazılmaktadır, hu da bir yanlışlığa mey
dan vermektedir. Nitekim, biraz önce görüştüğümüz 
Kanun Teklifinde «Deniz Kuvvetleri Komutam» de
yince birçok üye Deniz Kuvvetleriyle ilgili bir şey 
zannettiler. Öyle olacağına, (Şimdiki teklifi örnek ve
riyorum) ı«5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu
nun, 13.illl.1981 Tarih ve 2559 numaran Kanunla Ek
lenen Ek Geçici 1 nci Maddesine Bir Fıkra Eklen
mesine Dak Danışma Meclisi Üyesi Mazhar Hazne-
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dar ve 9 arkadaşının Kanun Teklifi» şeklinde olsa, 
zannediyorum daha uygun olur Sayın Başkan. Bu
nun bütün kanun tekliflerine uygulanmasını arz ede
rim. Acaba pratik bir çare olmaz mı?.. 

BAŞKAN — Yani, komisyonlarımızın dikkate al
masını siz temenni ediyorsunuz. Bu vesile ile Sayını 
Akkılıç bu teklifini, komisyonlarımızın dikkate alma
larını, takdirlerinize sunuyor. 

Rapor üzerimde Sayın Evliya Parlak, buyurun 
efendim. 

EVLİYA PARLAK — Sayın Balkan, Yüce Mec
lisin saygıdeğer üyeleri; 

Görüşmeye başladığımız Yasa Teklifi, dalha önce 
çıkarılan ve uygulanan 2559 sayılı Yasanın, ;kamu gö
revlileri arasında yarattığı tedirginlikleri, haksızlık
ları azaltıcı, geleceğe yönelik zararlı, menfi psikolojik 
'havayı giderecek ve bu Yasaya bir haklılık ölçüsü 
kazandıracak nitelikte 'bir tekliftir. 

Bu Kanun Teklifini görüşmeden ve karar alma
dan evvel, çıkış amacını teşkil öden, bağlı bulunduğu 
söz konusu 2559 sayılı Yasadan ve uygulamasından 
bahsetmek gerekir. Söz konusu 2559 sayılı Yasanın 
çıkarılış gerökçesi Ve uygulanış (biçimi ise, birbirine 
ters neticeler doğurmuştur. 2559 sayılı Yasanın söz 
konusu hükümlerinin gerekçesinde, «Kamu kesimin
de Devlet kadrolarında görülen kadro şişkinliklerinin 
giderilmesini amaçlayan ve 'bu sebepte de emeklilik 
işlemini birtakım cazip hükümlerle erken emeklilik 
şeklinde niteleyen bir Yasa» idi. 

Kamu kesintinde 20 senelik fiilî hizmet süresini dol
duranlardan başarılı olan ve olmayanlardan büyük 
bir kısmı belirlenen süre içerisinde bağlı bulundukları 
kurumlara başvurmuşlarıdır. Yasanın yine hükmü ge
reği, bu başvuranların emeklilik •işlemleri, kurumları' 
nın muvaifakatına şartlı olarak bağlanmıştı. Yapılan 
uygulama şu neticeyi doğurmuştur : Bütün kurumlar
da, bu '% 25 zamlı ikramiye ile emekli işlemine tabi 
tutulanların % 9Q'ına yakını, verimsiz çalışan, başa
rısız olan ve kurum amirlerince gerçekten ayıklanma 
için çare aranan kişiler içinden seçildiği ortaya çık
mıştır. Devletine bağlı, milletine hizmet etmeyi şe
refli bir görev addeden ve aynı şartları taşıyanlardan 
müracaat edenlere ise, hiçbir gerekçe -haklı olarak -
gösterilmeden, hiçbir hak da tanınmadan, «Sen bu 
DeVlete lazımsın, aynı sıkıntılı yaşamına devam et» de
nilmiştir. 

Sayın üyeler; 
•Bu uygulama sonucunda, çevremize göz attığı

mızda, daha önce çalıştığımız çevrelerde veya kurum

larda emekli edilenlere dikkatlerimizi çevirdiğimizde, 
kendilerine zamlı ikramiye değil, yetkilerimiz olsaydı, 
maaşsız, görevine son vereceğimiz kişilere zamlı ik
ramiye verilerek emekli edildiklerini, çok iyi hizmet 
verenlere ise, demin de arz ettiğim gibi, hiçbir hak 
verilmeden «Siz devam edin» şeklinde bir Kanunun 
uygulaması ile karşı karşıyayız. 

ıBu (uygulama ne olmuştur? Kanun teklifinin ge
rekçesinde de ifade edildiği gibi, kamu yönetiminde 
hizmet eden 'bütün her kademedeki görevliler arasın
da, «•Başarılı hizmet edenlerin cezalandırılması» şek
linde artık herkesçe tanımlanmaktadır. 

Eğer uygulaması bu şekilde olacaktı da Sayın 
Hükümetimiz, zamanında ki, 1)2 Eylül'den sonra çoğu 
Sıkıyönetim komutanlarımızın uyguladıkları gibi, 1402 
sayılı Yasanın kapsamı içerisinde uygulanan kararlar 
gibi, DeVletin kadrolarında zararlı kişilerin, ayıklan
masını bu tarzda zamlı ikramiyelerle değil, kurum 
amirine, «Komisyonlar kurun; Devletin yönetiminde 
veya kadrolarında kalmalarında zarar görülen, fayda 
olmayan, sakınca olan personel, gerekirse maaş daha 
bağlanmadan ayıklanması» dendbiliir ve istenebilirdi. 

Uygulama olmuştur. Hükümet, 'bunu değişik şekil
lerde izaha çalışmıştır, fakat kamu personeli tatmin 
olmamıştır. Şartları taşıyıp müracaat eden, Daire Mü
düründen de, «Efendim sen verimli bir arkadaşsın, 
ben semi ayıramam» diye cevap alan memur, maalesef 
kırgın; eziklik ve manevi bozukluk içerisindedir. Hat
ta ben şu endişeyi taşımaktayım : Bu büyük bir kit
leyi teşkil eden kamu görevlileri, acaba gelecekte ye
niden başarısız ve verimsizlere tanınacak böyle bir 
primden yararlanayım diye geçmişteki çalışma azim
lerini kaybetmemişler midir?... 

©iz 'beklerdik ki, Hükümetimiz bu Kanunun uygu
lanışından 'doğan bu ezikliği giderecek bu tarzda bir 
teklifi kendileri bugüne kadar getirmiş olsunlar. An
cak, geçen süre içerisinde çok normal uygulanmış 
bir kanun gibi gösterilmeye çalışılmış ve ses çıkarıl
mamıştır. Bu sebeple, bu konuya kamunun, Devleti
mizin 'geleceği açısından, örnekler ve değerli perso
neller yönünden hassasiyet gösterip bu Teklifi hazır
layan arkadaşlara Özellikle kamu görevlileri adına, 
eski bir kamu görevlisi olarak şükranlarımı arz edi
yorum. 

IBu Teklifin Hükümetçe de benimsenerek, ilgili Ko
misyonun görüşünün aksine, takdir ve karar alması 
konusunda Yüce Meclisimizin duyarlılık göstermesini 
saygılarımla arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Parlak, 
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Sayın Haznedar, buyurun efendim. 1 
ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Balkan, 

değerli arkadaşlarım; 
13 Kasım 1981 tarihinde 2559 sayılı Kanu çıktı. 

Bu Kanun, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 
bazı maddelerini değiştiriyor ve eik geçici maddeler 
getiriyordu. 

'2559 sayılı Kanunun ek geçici 1 'nci maddesiyle, 
20 fiili hizmet yılım doldurmuş olan kamu persone-' 
linin 31.12.1981 tarihine kadar müracaat etmesi kayıt 
ve şartıyla emekli edilebileceklerini, ayrıca bunların 
emeklilikleri halinde kendilerine ödenmesi iktiza eden 
emekli ikramiyelerinin ı% 25 fazlasıyla tediye edile
ceğini, 'bunun dışında, 1 Mart 1982 tarihinde öden
mesi iktiza eden emekli ikramiyesi ile ödenen ara
sında bir fark olduğu takdirde, onun da ayrıca ila
veten tediye edileceğini hükme bağlıyordu. Yalnız, 
Kanun gene bunları düzenlerken bir hüküm daha ge
tirmişti; o da bu şek İde müracaat eden personelin 
emeklilikleriniın kabul edilebilmesi idarenin muvaffa-
katına bağlı 'kılınmış idi. İdarenin muvaffakatı şartı I 
şüphesiz, ıbir anda yüksek seviyeli ve çok yönlü mev
kileri işgal eden kamu personelinin birdenbire tümü
nün emeklilik talebi karşısında kamu hizmetlerinin 
aksamasını önleme amacına matuf iken, yapılan uy
gulama maalesef bunun tersine vaki olmuş ve Kanun 
amacından saptırılarak değişik bir uygulama ortaya 
çıkmıştır. 

Bu şartlar altında düzenlenmiş olan 2559 sayılı 
Kanunun bu mahzurlu yönünü, başarılı kamu perso
nelinin cezalandırılması gibi bir durumu ortadan kal
dırabilmek, bunun 'tesirlerini kısmen tahfif edebil
mek amacıyla şu anda müzakeresini yapmakta ol
duğumuz Teklif hazırlanmıştır. Bu Teklifin hazır
lanma tarihi 1981 yılı Kasım ayının son günleridir. 

Kanun iki amacı derpiş etmekteydi. Birincisi, I 
emeklilik taleplerini değerlendirme durumunda olan 
kamu yöneticilerinin kararlarını kolaylaştırmak, I 
ikincisi de emeklilik dilekçeleri ve talepleri kabul I 
edilmemiş olan kamu personelinin zayi olan hak- I 
larının ileride telafisi amacına dönüktü. Filhakika, 
yapılan müracaatlar arasında bir değerlendirme ya- I 
pılmaısı ve bir kısmına «Evet» bir kısmına «Hayır» 
denilebilmesi bir yönetici tarafından ancak şu şe- I 
kilde bir tasnife veya değerlendirmeye tabi tutu- I 
labilirdî: Değerli, kamu için yararlı, çalışmasında 
yarar görülen personel elbetteki müracaatı nega- I 
tif bir şekilde, olumsuz bir muameleye tabi tu
tulacak. Buna mukabil kamuda kalmasında fazla 
yarar umulmayan hatta kalmaması düşünülen çok I 

— 467 

17 * 3 . 1982 O : 2 

büyük sayıdaki personel için de, «evet» denilecekti. 
Bu şu anlama geliyordu; çalışkan memur cezalandırıla
cak, çalışmayan, yararlı olmayan veya en azından o 
derece yararlı olmayan memur, kamu personeli bir 
nevi mükâfatlandırılacak idi. 

Kanun teklifinde getirilmek istenen hüküm şuy
du : Emeklilik talebi kabul edilmemiş personel ileride 
emekli olacağı tarihte bu anıda, yani 31 . 12 . 1981 
tarihinde işgal etmekte olduğu kadroya veya pozis
yona, o tarihte tekabül edecek şartlara göre hesapla
nacak emekli ikramiyesinin yüzde 25'i kendisine ila
veten verilmesi ve böylelikle maddî kaybının önlen
mesi öngörülmekteydi. 

Böylelikle belki de kamuya yararlı olan bir per
soneli bu müracaatı değerlendirme durumunda olan 
amiri tarafından haksızlık yapılmakta olduğu endi
şesi içinde, ayrılmaması iktiza eden bir memura ayrıl
ma gibi bir muamele uygulanması bahis konusu ol
mayacaktı, daha rahatlıkla ayrılmaması yolunda ka
rar verilebilecekti, çünkü ileride maddî bir kayıt ol
mayacaktı. Buna mukabil yine dilekçeleri kabul edil
meyen, arzuları kabul edilmeyen personel de; ileride 
hiç değilse maddî yönden bugünkü kayıplarının ön
leneceği düşüncesi içerisinde, daha huzurlu bir çalış
ma ortamına girmiş olacaktı. 

Kanunun uygulanması safhasında bize intikal 
eden haberlere göre; 220 bin civarında 20 seneyi dol
durmuş kamu personelinden 105 bin kadarı bu şe
kilde dilekçe vermişlerdir. 105 bin kamu personeli 
içinde sadece 13 500'ünün dilekçeleri kabul edilmiş, 
1 500 kamu personeli de yine Kanunun Ek Geçici 
İkinci Maddesi mucibince resen emekliye sevk edil
mişlerdir. Bunların ikramiyeleri de yüzde 15 farklı 
olarak ödenmiştir, 

Bu uygulama aslında en yetkili ağızlardan çok 
uzun süreden beri ifade edilen ve Kanunun çıkma 
amacını ifade eden devlet kadrolarının şişkinliğinin 
azaltılması prensibine aykırı bir uygulama teşkil et
miştir. 

Bu Kanunun Bütçe - Plan Komisyonundaki mü
zakerelerinde maalesef şahsî kanıma göre, aceleye 
gelen bir teknik neticesinde Kanun teklifinin reddi 
yolunda karar alınmıştır. Kanunun ret gerekçeleri
ni şöyle özetlemek kabil; diyor ki, «Emekli olacak 
memurların emeklilik ikramiyelerini artırmak olma
yıp, asıl maksadının Devlet kadrolarındaki şişkinli
ği azaltmak ve böylece kadro tasarrufu sağlamak ol
duğu» bu birinci sebep. 
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Aslında mevcut Kanun Teklifine bakarsak; emek
li ikramiyelerini artırma yolunda ne bir tek satıra, 
hatta ne de bu yolda bir imaya tesadüf etmek kabil 
değildir. Böyle bir şey yoktur, Biraz evvel de ifade 
etiğim gibi, kanunda amaç emeklilik dilekçelerini 
değerlendirecek olan yüksek seviyeli yöneticilerin ka
rarlarını kolaylaştırmak ve bir de Kanunun getirmiş 
olduğu bir hakkı elinden almak suretiyle, kamu per
sonelinin uğradığı maddî kaybı ileride telafi amacı
nı gütmektedir. Binaenaleyh Kanunun ret gerekçele
ri arasında sanki emekli ikramiyelerini artırmak mak
sadıyla böyle bir Kanun teklifi yapılmış gibi ifade 
edilmesi ve bunun bir ret gerekçesi olarak ortaya çık
ması aslında tarafımdan anlaşılamamıştır. 

İkinci ret gerekçesi; Teklifin kanunlaşması halin
de 2559 sayılı Kanunun Ek Geçici 4 ncü maddesiyle 
«kapsam dışı bırakılan personelin de bu haktan ya
rarlanmak isteyeceği» ifade ediliyor. 

Hakikaten 2559 sayılı Kanun bir kısım kamu per
sonelini kapsam dışı bırakmıştır. Bunlar özellikle su
bay, assubay, askerî memurlarla, tıp doktorları, üni
versite öğretim üyeleri, Danıştay ve Anayasa Mah
kemesi Başkan ve üyeleri gibi personeldir. Bunların 
Anayasanın öngörmüş olduğu eşitlik prensibi dışın
da bir muameleye tabi tutuldukları muhakkaktır. 
Eşitlik ilkesi bu şekilde zedelenmiş ve bu personel ka
nımca haksızlığa uğramışlardır, Bu haksızlığı aslında 
Sayın Komisyon da kabul ve tespit etmekte; fakat 
bunların müracaatlarını önleyebilmek açısından bu 
Kanunun reddi gerektiği gibi bir garip neticeye ulaş
maktadır. 

Şimdi eğer bir haksızlık varsa, kanımca bu hak
sızlığın düzeltilmesi yolunda gayret göstermemiz ik
tiza eder. Nitekim daha iki gün geçmedi anadan; 
7 - 8 sene evvel olmuş bir uygulama neticesinde orta
ya çıkan haksızlığın hem de 130 - 140 kişi için bu 
Meclis düzeltme yoluna gitmiştir. 

Bu Kanun Teklifinin reddedilmesi, eğer o perso
nel, kapsam dışı bırakılmış olan personel haksızlığa 
uğradıysa ki, şahsî kanım o istikamettedir; onların 
Yüce Meclise veya ilgililere müracaatını önleyecek 
bir tedbir değildir. Hem zaten, eğer bu personel hak
sızlığa uğramışsa, haksızlıkları yaygınlaştırmak sure
tiyle haksızlığı ortadan kaldırmak gibi bir acayip man
tık silsilesi içinde Kanun Teklifinin reddedilmesini 
keza anlamak maalesef mümkün değildir. 

Yine bir başka husus : Emeklilik isteğinde bulunma
yan çok sayıda memurun mağdur edilmesi hadisesi 
de, bu Kanun Tdklifi kabul edildiği takdirde, böyle 

bir durumun da ortaya çıkacağı ve emeklilik isteğin
de bulunmayan memurun mağdur edilmesi hadisesi 
nedeniyle teklifin reddi gerektiği gibi yeni bir gerek
çe ortaya çıkmaktadır. 

Bu da acayip bir gerekçe olarak görülmektedir. 
Bir kere bu Kanundan gelen bir husustur. Kanun, 
kapsam dışı bıraktığı personel dışında, diğer kamu 
personelinin müracaat şartlarını sınırlamamıştır. Her
kes emekli dilekçesi verme salahiyetini haizdi. Eğer, 
bir kısım personel emekli dilekçesi vermiş, bir kısmı 
vermemiş ise, bu onların tamamen serbest iradeleriyle 
teşekkül etmiş bir husustur. Serbest iradeleriyle te
şekkül eden bu durumda zaten bidayette emekli di
lekçesi vermemiş oilan personel %> 25 emekli ikrami
yesi hakkından feragat etmiş vaziyettedir. Binaena
leyh, bir mağduriyeti bahis konusu olmaması iktiza 
eder, 

Kaldı ki, Hükümet, biraz evvel arz ettiğim gibi 
105 bin müracaatçı arasından sadece 15 binine bu 
Kanunu uygulamııştır. Eğer (bunu 105 bin şeklinde 
uygula'saydı, o personel zaten mağdur olmuş olacak
tı, eğer bunu bir mağduriyet olarak telakki etmek 
kalbil ise. O halde bu Kanun Teklifinin kabulü ile 
yeni 'bir mağduriyet söz konusu olmamaktadır. 

Yine çarpıcı ve bana ters gelen bir husus : 220 
bin kamu personelinden 105 bini müracaat etmiş, 
takriben İti 5 bini müracaat etmemiş. Deniyor ki ge
rekçede : «115 bin memuru mağdur ederiz kabul 
edersek.» Geriye kalan ve hakikî mağdur durumda 
olan, Kanunun vermiş olduğu hakkın kendilerine uy
gulanmaması neticesinde büyük maddî kayba uğra
yan 90 bin memur ne olacaktır?.. 90 bin memur, ha
kikî haksızlığa uğrayan memur vaziyeıtindedir. Bi
naenaleyh ret gerekçelerini yeterli güçte görmek 
maalesef mümkün değildir. 

Sayın Başkan, Danışma Meclisinin değerili üye
leri; 

MeVcut kadro şişkinliğini gidermek esas amacını 
taşıması gereken '2559 numaralı Kanunun uygulan
ması maalesef bu amaca uygun olarak yapılmamış
tır. IBu uygulama birçok memuru mağdur etmiştir. 
Şu anda Devlet kadroları, geleceğe dönük çeşitli plan
larının gerçekleşmemesi karşısında hayali sükûtuna 
uğramış küskün ve kırgın memur kitlesiyle doludur. 
Bunların büyük bir haksızlığa uğramış olduğu kesin
dir. Bu duygu ve kanaatlerini içlerinden söküp atmak, 
onların yeniden şevkle çalışan başarılı memurlar ha
line geilmesini sağlamak en başta Hükümete ve son
ra hepimize düşen bir görevdir. 
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Geliniz teklifin kanunlaşması yolunda karar ala- | 
rak, çalışkan, başarılı memurun cezalandırılmış oldu
ğu kanaatini efkârıumumiyeden silelim. Silelim ki, 
çlışan memur kMesi üzerinde uzun süreler devam 
etmesi tabiî1 bu olumsuz etki böylece ortadan kalk
sın. Mükâfatlandrrılması gereken kimseleri, tam ak
sine cezalandırmış olmanın manevî üzüntüsünü çeken 
yüksek seviyeli kamu yöneticilerini de bu ıstıraptan 
kurtaralım. 

Takdir Yüce Meclisindir. I 
Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 
©AŞKAN — Teşekkür ederim 'Sayın Haznedar, i 
Sayın Alpdündar, buyurun efendim. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan, Da

nışma Meclisinin çok değerli üyeleri, muhterem ar
kadaşlarım; I 

İçimizden bir değerli üyemiz çıkmış, daha 9 ar- I 
kadaş yanına almış, benden önce sözü edilen gerekçe
lerle bir kanun hazırlamış, Devlet kadrolarındaki şiş- I 
kinliği bir ölçüde azaltmak amacıyla Türkiye'de ilk I 
kez 10 yıl gibi çok cüzî bir hizmetle, büyük sayılma
yacak bir kitleyi mükafatlandırarak emekli ettikten 
sonra geri kalanların sorunu ne olacak; o sorunu çöz- I 
meye çalışmışlar. Ancak önümüzdeki gerekçede gö
rüyoruz İki, yalnız müracaat eıtmîş olanların sorunu I 
çözümlenmek istenmiş. Halbuki Türkiye'de, şu anda I 
emekliliğini gerçekten 20 yıl, 25 yıl 'hizmetle hak et
miş sanıyorum 200 binin üzerinde, daha sadakatla I 
Devlet hizmetine devam eden çok değerli arkadaş
larımızın, Devlelfcine, milletine güvenmiş, inanmış in- I 
sanlarımızın, bu hakkın bir gün Devlet tarafından I 
mutlaka kendilerine de teşmil edileceğini beklemekte 
olduğunu bilmekteyiz. 

Tekdîfe karşı çıkmak elbette mümkün değildir; 
ama ben çoik değerli Komisyonun düşüncesinin öte- j 
sinde, bu sorunun Yüce Meclisimiz kabul edip ger
çekleşince de bitmeyeceğini, buna gerçekçi bir görüş- I 
le yaklaşmamız gerektiği inancındayım. I 

Biraz gerilere doğru hafızamızı getirirsek, Hükü- I 
metin tam kadro burada oturduğu zaman Sayın Baş- I 
bakana da söylemişltik. «Dünyanın hiçbir yerinde iyi I 
çalışmış, tevazu göstermiş, memleketine, milletine, j 
devletine sadık kalmış insanlara, sizi bırakmıyoruz; I 
ama size, bıraktıklarımıza, müracaat etmiş, beş lira- I 
lık puıl yapıştırmış, dilekçe vermiş olanlara verdiği- I 
mizi vermeyeceğiz demek mümkün değildir Sayın Baş
bakanım.» demiştik. I 

Aslında bu sorunun devlet kadrolarında çalışan- I 
lara, güler yüzlü vatandaşın görebilmesi için güvence I 
şeklinde Hükümet tasarısıyla gelmesi ve bir ölçüde [ 
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hakkı müktesep olmuş bu uygulamanın bundan son
ra emekli okcak, normal emekli olacak tüm devlet 
memurlarına sağlanmasının müjdesini bekliyor millet. 

Hükümetimiz bunu getirmeliydi, bunu görüşme
liydik, sevinç içinde bunu kararlaştırmalıydık. 

Değerli arkadaşlarım; 
2559 sayılı Kanunun amacı bellidir; amacını ka

bul ettik, gerekçesini de kabul ediyoruz; ama Türki
ye'de bir değişik uygulama daha vardır. Bugün ger
çekten çok az gördüğümüz asgarî ücret, biliyorsu
nuz 657 sayılı Kanundaki bir maddeden kaynaklana
rak, Devlet memurlarının ücreti onun altına düşmüş
se onlara da yansımaktadır. 

Kamu kesiminde çalışan 1 milyon 200 bin kamu 
görevlisinin ötesinde, bir o kadar da işçi vardır, Dev
let kesiminde çalışan işçi. Bu işçiler toplu sözleşme
lerle Devlete bir yere kadar varabilmişlerdir. Ben, bir 
yerde çalışanlar arasından gelmiş bir arkadaşınız ola
rak eziklik duyuyorum. 

Bugün, 20 sene, 25 sene hizmet vermiş, dürüst 
çalışmış bir Devlet memurunun 'ikramiye diye eline 
tutuşturulan para ile değil bir mesken, bir oda bile 
almak, bir gecekondu edinmek mümkün değildir. 

O halde, en azından eşitliği 'sağlama bakımından 
Devlet bütün İmkânlarını zorlamalı (Çok şükür Hazi-
memiz de yavaş yavaş vergi yasaları yürürlüğe girdik
çe düzene girmektedir) en az Devlet kesimindeki işçi
ye, sözleşmelerle (Ki, bu sözleşmeler Devletle yapıl
maktadır) sağlanmış kıdem tazminatı seviyesinde ki, 
bugün, yılda 75 bin lirayı geçmemektedir, Devlet me
muruna da bu hakkın Hükümet Tasarısı ile getiril
mesi ve Meclisimizden bir an önce çıkmasını dilemek
teyim. 

Değerli arkadaşlarım bir nebze de olsa bu tek
lifleriyle konuyu Yüce Meclise getirdiklerine göre, 
Hükümetin bu teklife karşı durmadan Komisyona 
iade edilmesini ve Hükümetimizin, bu teklif doğrul
tusunda bir yasa ile yalnız müracaat etmiş olanlarla 
sorunun çözülmeyeceğini dikkate alarak emekliliği hak 
etmiş, normal sürede emekli olacaklara bu hakkın tü
münü uygulayarak sosyal adaletsizliğe son vermesini 
diliyorum, 

Şayet teklif Yüce Meclisimizce kabule mazhar 
görülürse bu teklifte de bulunacağımızı ve böylece 
büyük bir yaraya parmak basacağımızı kabul ediyo
rum; saygılar, sevgiler sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Alpdün

dar, 
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Rapor üzerinde söz almak isteyen başka üyemiz?.. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Var efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Devrimsel. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; 
2559 sayılı Kanunu bir talihsiz kanun olarak hu

zurunuzda nitelendirmek istiyorum. Bu Kanunun çı
kışı ve de uygulama şekli 'itibariyle vatandaşın, me
murun, Devlete olan güveni ciddî biçimde sarsılmış
tır. 'Halbuki, hükümetlerin amacı memurunun ve yurt
taşının Devlete olan güvenini her 'geçen gün biraz 
daha artırmak amacına yönelik 'olmalıdır. 

Şimdi, kısa kesmek için söylüyorum. Hükümet bir 
kanun çıkarıyor, Komisyon Raporunda belirtildiği gi
bi, kadro şişkinliğini azaltmak amacına yönelik. 

Efendim, bir intikal devrinden geçiyoruz. Hükü
met, yönetim, gerek görüldüyse, görülen 'lüzum üze
rine memurlar arasında tasfiye yapabilirdi. Yalnız şiş
kinlik değil; çünkü iki türlü emekliye ayrılma var : 
Bir; isteği üzerine müracaat edenlerin emekliye şev
ki. Bir de; resen emekliye sevk meselesi var. 

İsteği üzere sevk, Komisyon Raporunda belirtildi
ği gibi emekliliğe özendirme amacıyla yapılmış ola
bilir; ama resen de sevk var. 'Bu da Devlet kademe
sinde görevini yapmayan bazı memurların tasfiyesi 
amacına yöneliktir tabiî. 

Şimdi, bu 'iki amaçlı hazırlanıp gelen Kanunun 
uygulanmasına bakın : 

İki memur düşününüz; biri gerçekten, son derece 
Devletine, milletine sahip ve vazifeşinas kişi, o da 
süresini bitirmiş, 21 senelik 22 senelik; bir tanesinin 
de sicili disiplinsizlikler nedeni olumsuz olduğu sabit. 

Şimdi, biri resen emekli olma durumunda amiri 
tarafından. Çıkan Yasa ile müracaat edersen sen de 
emekli olursun deniyor, dürüst memur da dilekçe 
veriyor. Şimdi, bu dürüst memura, kamu görevlisine 
denebilir mi ki, «Senin sicilin çok iyi. O nedenle se
nin arzunu yerine getirmiyoruz. Sen de sicilini boz, 
sen de bir suç işle, bir görevini suiistimali et, seni 
o zaman emekli edeceğim. Bak, bu nasıl sicilini boz
muş, nasıl bundan yararlanıyor. Sen de bu duruma 
gelirsen, sen de o zaman bu haktan yararlanırsın...» 
Devlet, vatandaşına böyle bir şey söyleyebilir mi? 
Bu, devletin saygınlığı ile bağdaşır mı? 

Maalesef, Danışma Meclisine gelen kanunlar, sa
nıyorum ki iyi incelenmiyor komisyonlardan geçer
ken. Bir de Hükümetten gelen kanunlar vardır. Maa
lesef, bugünkü yönetimi de vatandaş gözünde olumsuz 
gösterme amacıyla hazırlanmış demiyorum gayet ta-
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biî; ama son derece dikkatsizce hazırlanmış ve de 
hakikaten olağanüstü dönemin yüklerini taşıyan bu
günkü yönetimi, vatandaş gözünde sevimsiz göster
me gayretleri olurcasına antipatik ve güveni sarsıcı 
nitelikte yasalar getirilmektedir. 

Objektif olarak bugün hakikaten şu denebilir : Re
sen emekli edilenler veya resen amirleri tarafından 
emekliye şevki istenip de teşkil edilen kurulca bu re
sen emekliye sevkedilmeyenier bir tarafa... Örneğin 
üniversiteler, doktorlar, adliye mensupları gibi, on
larda bu konunun dışında. Ancak, kendi isteği ile di
lekçe verip de devletin çıkardığı yasaya güvenerek ve 
deVlete olan saygısından dolayı dilekçe veren memu
run eğer kabul edilmemişse bu isteği, bu gibi memur
lara devlet, «Mademki ben senden yararlanacağım, kal 
burada.» dedi, ileride emekli olacağı tarihte bugünkü 
kadrosu, derecesi ve durumuna göre % 25 fazla ola
rak ne ikramiye verilecekse, ileride emekli olacağı 
tarihte, o ikramiyeden bu kişileri mahrum etmeyelim. 
Bu, devleti ayakta tutan memurun devlete olan say
gısını koruyamazsak, vatandaşın devlete olan saygısı
nı nasıl koruyacağız? Endişem budur. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Devrimsel. 
Rapor üzerinde söz almak isteyen başka sayın 

üyemiz?.. Yok. 
Komisyon bir açıklama yapacaklar mı efendim?.. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
CEMİL ÇAKMAKLI — Evet efendim. 

©AŞKAN — Buyurunuz efendim. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
CEMİL ÇAKMAKLI — Sayın Başkan, saygıdeğer 
üyeler; 
v Bu, teklifin Komisyonumuzda görüşülmesi esna

sındaki yaklaşımımızı arz etmeye çalışacağım. 
2559 sayılı Kanun ile bu teklif arasında bir bağ 

kurmadan önce, bir nebze düşünmek gerekmektedir. 
Bu teklif, ayrı değerlendirilmeli, 2559 sayılı Kanu
nun yanlışı ya da doğrusu ayrı olarak değerlendiril
melidir. Biz, bu teklifi, maddelerine geçmeden redde
derken öyle yaptık. Kendimizi, 2559 sayılı Kanunun 
kefili, düzelticisi ve hata gidericisi olarak önce gör
medik. 2559 sayılı Kanunun arkadaşlarımın da belirt
tiği gibi, vücuduna belki lüzum yoktu, belki başka 
yöntemlerle devlet kadrolarındafci şişkinlikler düzelti
lirdi. Ancak, ıbu teklif değişik bir karakter, değişik bir 
rakam altyapısı arz etmektedir. Önce onları sunmak, 
sonra beraberce değerlendirmenize bunu arz etmek 
istiyorum. 
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Bu, 2559 ve bir ifadeye göre de yanlışından ya
rarlanarak ya da ona dayanarak daha 'büyük yanlış
lara şöyle düşülecekti; eğer bu Kanunun (maddelerine 
geçilerek Komisyonda görüşülseydi. 2559 sayılı Ka
nun yayınlanınca 20 yılını dolduran memurlar üç 
ayrı tavır 'göstermişlerdir. 'Birinci tavır, emeklilik için 
müracaat etmeyenler, sayıları 185 bin. Emekliliğe mü
racaat edenler, sayıları 102 bin.904. Bunların sonun
da müracaat edenlerden emekli edilenler 11 882, re
sen emekli 814. Toplam, 20 yılını doldurmuş, Dev
lette, 2559'un getirdiği müracaat imkânını kullana
bilecek: 285 000 memur olduğunu sayın ilgililer be
yan dtmişlerdir Komisyonumuza. 

Burada 'bu kompozisyon içinde gelen teklif de
ğerlendirildiğinde, Teklif, müracaat eden 102 904 me
murdan, müracaatı kabul edilenlerden 11 882'sinin dı
şında kalan 90 000 civarındaki memurun da % 25 
zamla emekli edilmesini. öngörüyor idi. Bu çerçeve
ye 'iki açıdan yaklaşmak mümkündür. Acaba bu 
90 000 insan mağdur mu edilmiştir ya da edilmemiş 
ıriidir?.. 2559 niyetini baştan deklare etmiştir, «Mü
racaatı idarece kabul edilenler» demiştir. Bu müracaat
lar, her müracaatın tkabul edileceği ilkesi, ilke olarak 
yoktur. Esasen 20 senenin üzerinde Türk bürokrasi
sini yöneten 280 000 memurun 100 000''ini (boşalt
mak hiçbir idarenin. de harcı oünasa gerefctir. Türk 
idaresini, Türk bürokrasisini, Türk teknobürokrasisi-
ni bu, çökertmek anlamına gelir idi. 

Komisyonumuzun aslî görevi olduğu için, bun
ların Bütçeye getirdiği yükü de dikkatlerin'ize sun
mak zorundayım. Müracaat eden 102 904 memurun 
bir kişiye % 25 zamlı ödenecek ortalama ikramiyesi 
725 000 liradır, ortalama 3 ncü derecenin 1 nci ka
demesi üzerinden yapılacak bir hesapla. Genel top
lamı bunun 74 milyar idi, yani sayın teklif sahiple
rinin tekliflerinin malî yükü ve çapı 74 milyardır. İs
teği kabul edilen 11 882 memurun, yine 725 bin lira
dan 'bu Bütçeye geiüirdiği yük, 8 milyar 614 mil
yon liradır. 8 milyar 614 milyon liranın % 25 zam
mı, bunun 1/4'üne tekabül eden 2 milyar lira civa
rında, ondan dalha azdır, 1 milyar 600 milyon civa
rındadır, bir ekstra yük getirmiştir. Yani, Devlet ken
di şişkin kadrolarını boşaltmak için 1,6 milyar civa
rında b'ir ekstra yük almıştır. Bütçe tekniği açısın
dan bunları arz ötmek durumundayım. 

Şimdi hal böyle olunca, iki nedene dayandık. Bi
rincisi, 2559'un biz ne savunucusuyuz, ne hatasını 
giderici bir Komisyonuz, ne de o yapıdayız. İkincisi, 
bu 74 milyarın kaynağı nerededir?.. Emekli Sandığı

na bu seneki Bütçeden 61 milyar Hazine yardımı ya
pılmıştır, yani bu yardımın çapı böyle 61 milyardan 
iki katına, 130 milyar lira kadar çıkmak durumunda 
idi. Bu işin malî yanının yanı sıra, Sayın Alpdündar' 
in söylediği nokta hemen gündemde. Emekliliğe mü
racaat edenlere bu hak verilecek de, çalışmak isteyip, 
20 yılını doldurup hiç müracaat etmeyen memura ne 
yapacağız sorusu ve başka sorular; başka sosyal gü
venlik kurumlarının soruları da bu yolun arkasında 
görülen başka yollar, başka kanallar olarak da bize 
görünmüştür. 

Bütün bu nedenlerle bir haksızlığı bir başka hak
sızlıkla telafi etmeyi ve Bütçe imkânlarının bunu kal
dıramayacağı düşünceleri ile Komisyonumuz bu Tek
lifin maddelerine geçilmesirii kabul edememiştir. 

Saygıyla arz ederim efendim. (Alkışlar) 
'BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Çakmaklı. 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başkan, 
verilen rakamlarla ilgili bir maruzatta bulunmak isti
yorum eğer müsaade edilirse. 

BAŞKAN — Efendim, görüşmeler bitti Sayın 
Haznedar; cevap veriyor arkadaşımız. Bir soru ise so
run. 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR — O rakamları 
ben inandırıcı bulmadım, o bakımdan arz ediyorum. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE
MİL ÇAKMAKLI — Emekli Sandığının rakamları
dır Sayın Haznedar. 

BAŞKAN — B'ir dakikanızı rica edeyim. 
ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Soru sormama 

müsaade eder misiniz?.. 
BAŞKAN — Lütfen sorun sorunuzu efendim. 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Emekli 
Sandığı Genel Müdürü, Komisyondaki müzakereler 
sırasında bir sayın üyenin sorduğu soruyu şöyle ce
vaplamıştır. Bir sayın üye, bu Kanunun getirdiği ek 
külfetin ne olduğunu sorduğunda, rakam hakkında 8,6 
milyar dediler. Bu 8,6 milyar, aslında içinde % 25 de 
dalhil olan 'rakamdır. Öyle anlaşıldı, başka bir rakam 
vermediler. 

İkinci nokta : Komisyon Sözcüsü, 102 904 memu
run müracaat ettiğini ifade ettiler. «Bunun, çok tak
ribi bir hesapla 3 ncü derecenin sonuncu kademe
sinden hesap yapılırsa 74 milyar lira çıkar» dediler. 
Bu rakam yanlıştır sanırım. 

Nedeni şu : 30 seneyle çarpılmıştır mutlaka bu 
rakam. Oysa, 20 senede emekli olabilecek memur var
dı. Binaenaleyh, rakamın bu seviyeye ulaşabileceğini 
kesinlikle tahmin etmiyorum. 
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ıBir başka nokta; bu ödenecek olan meblağ, bir 
kere 5 - 1 0 sene içinde ödenecek bir meblağ değil, 
ayrıca 74 milyarı fazla görüyorlar, 102 bin rakamını 
fazla görüyorlar. Benim yaptığım tespite göre, 1976 
senesinde 78 bin memur emekli olmuştur. 1977 sene
sinde 63 bin memur emekli olmuştur. 'Bugünkü ra
kam yüksek değildir. Onu arz etmek istedim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Sarıoğlu, bir soru mu vardı efendim?.. 
PAŞA SARIOĞLU — Arkadaşım açıkladı efen

dim. 
BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, müsaade eder 
misiniz?... 

BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun Sayın 
Fırat. 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkanım, ortalama 
bir hesapla verilen .şeyde, 700 'bin lira civarında bir 
ikramiye öngörülmüştür. Efendim, bunun % 25'i fark 
eder. % 25'i 175 bin lira yapar. 100 bin kişinin bu 
hakkını kullanıldığını ıkabül edersek 17,5 milyar yük 
getirir. Zaten bu 100 'bin kişi kendiliğinden emekli 
olduğu takdirde, bu parayı zaten ödeme mecburiyeti 
vardır. İlave yük % 25'in getirdiği yüktür, .teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Komisyon bir açıklama yapmayı 
düşünüyor mu?.. 

(BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE
MİL ÇAKMAKLI — Rakamlar, Emekli Sandığının 
bize verdiği resmî rakamlarıdır. Dolayısıyla hesaplar
da hâlâ ibir itiraz varsa, kaynağına rücu etmek ge
rektiği düşüncesindeyim. Sayın Haznedar'ın bu İtira
zına şu anda daha alt bazda cevap verecek durumda 
değildir Komisyonumuz şüphesiz; ama bizim tetkik
lerimizin doğru olduğunu çeşitli testlerimizde ortaya 
koymuştur. Ancak, bizim söylemek istediğimiz şey şu
dur efendim : 

İki gerekçemiz var. Birincisi, 2559 sayılı Kanun, 
bu (teklif değerlendirilirken bizi çok bağlamamıştır. 
İkincisi, getirilen yükler, ister % 25 zamlı, elbette 
17,5 milyardır o; ama bunların tümünü hesap ederek 
birden bire ödeneceğini dikkate alarak sunmuşuzdur, 
toplamını sunmuşuzdur. Şüphesiz takdir Yüce Mec
lisindir. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
'Hükümetin ilave edeceği bir husus var mı efen

dim?.. 
HAYRİ SEÇKİN — Bir sual sorabilir miyim?.. 

BAŞKAN — Komisyondan mı, Hükümetten mi 
Sayın Seçkin?.. 

«AYRİ SEÇKİN — Komisyondan efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HAYRİ SEÇKİN — Getirilmiş olan teklif, emek

liye sevk teklifi değildir. 20 senesini doldurmuş olup 
da dilekçesini vermesine rağmen, emekliliği kabul edil
meyenlerle ilgili tekliftir. Kanunun uygulamasından 
sonra işleyecek olan, bir mekanizmadır. Pek tabiîdir 
ki, ileriki senelere sirayet edecek olan bir emeklilik 
statüsü getirmektedir. Bir kere ödemeyle ilgili olan bir 
montalilte; buna bina edilerek bulunacak rakamlar şa
şırtıcı olmaktadır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE-

MIİL ÇAKMAKLI — Cevap verelim mi efendim? 

'BAŞKAN — Lütfen ©fendim, buyurun efendim. 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE-

CİL ÇAKMAKLI — Kesinlikle 'bunun bir defada 
Ödeneceğimi ifade etmedik; sadece 'belli mukayeseler 
yapmaya çalıştık. Bunun yıllara sâri yükünü dikkatle
re sunmak istedik. Bu sadece konunun tetkik edildi
ğini ve (boyutlarını Yüce Meclise takdim amacını güt
mekteydi.. 

'Bu yıM Emekli Sandığı Bütçesine Hazineden ya
pılan transferle ilgili mukayese de gene 'bu anlamda 
verilmiştir, yoksa 'bir nakit sıkıntısı doğacaktır anla
mında kullanılmamıştır, eğer öyle anlaşıldıysa düzel
tiriz. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun efendim soru sormak isteyen arkadaşı

mız var mı?.. Buyurunuz Sayın Aksoy. 
ALÂEDDİN AKSOY — 175 bin liralık farkı 

almak İçin Devlet dairelerinde görevli, emeklilik hak
kını kazanmış memurlardan büyük bir çoğunluk emek
lilik talebinde bulunursa, Devlet hizmetlerini nasıl 
gördüreceğiz? Bu hususun açıklanmasını istiyorum. 

İBAŞKAN — Komisyon... 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE

MİL ÇAKMAKLI — Komisyona mı efendim soru? 
BAŞKAN — Komisyon veya Hükümetten her

halde cevap vereceksiniz, teklif sahibi artık bu nok
tada konuşamaz. 

'Buyurunuz Sayın Komisyon.! 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE

MİL ÇAKMAKLI — Biz aynı kanaati taşıyoruz efen
dim. 

'BAŞKAN — Aynı kanaati taşıyoHsunuz. 
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Hükümet temsileisürtdea... Efendim başka sorusu 
olan var mı? 

FİKRÎ DEVRİMSEL — Efendim, 'ben Sayın Ak-
soy'un sorusuna kısaca bir... 

BAŞKAN — Lütfen efenidlîm cevap değil, soru 
soracaksanız sorun; ama cevap vermek durumunda de-
ğilsinıiz. 

Buyurunuz efendim, Hükümetin ilave edecekleri 
bir mütalaa varsa rica edelim. 

MALÎYE BAKANLIĞI TEIMSİLCM ERTUĞ-
RUL KUMCUOĞLU — Teşekkür ederim. 

•Sayın Başkan, ilave edeceğim bir husus yok, yalnız 
Hükümetin bu teklif hakkındaki görüşleri, Komisyo
nun raporunda ve Sayın Komisyon Sözcüsünün Yük
sek Huzurlarınızdaki 'beyanlarıma paralel mahiyettedir, 
bu (bakımdan teklife katılamıyoruz. 

Arz ederim. 

....>.• m*>m 

•BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; 
Konu üzerimde müzakereler bilmiştir. Dana evvel 

Komisyonun hazırladığı teklifin reddine mütedair olan 
rapor okunmuştur. 

Bu raporu oylarınıza sunmak durumundayım; çün
kü Ibir teklif metni elimizde yoktur. Raporu, Komis
yonun teklifin reddine mütedair olan raporunu oyla
rınıza sunuyorum. Kalbul edenler... Kalbul etmeyenler... 
Teklif, Danışma Meclisince reddedilmiş bulunmakta
dır. 

Diğer gündem maddesine gelinmiş ise de, çalışma 
süremiz sona ermek üzeredir. Bu İtibarla 18 Mart 1982 
Perşembe, saat 14.001de toplanmak üzere Birleşimi 
kapatıyorum, 

Kapanma saati: 18*50 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

,68 iNOt IBİRLESİM 

17 Mart 1982 Çarşamba 

Siiat : J4.00 

II. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

2. — SEÇİM 

3. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. — (KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

i(l) Ödeme Güçlüğü İçinde İBulunan Bankerlere 
ve Burularla îljgili Kişilere Uygulanacak Ceza Mü
lkümden 'Halk'kında Kanun Tasarısı ve Adalet Komis
yonu Raporu. (1 /143) (S. Sayısı: 98) (Dağıtma Tarihi: 
10.3.1982) 

ı(2) IDanıışma Meclisi Üyesi (Mazlhar HAZNE
DAR ve 9 arkadaşının, 5434 Sayılı TC EmelfcK San
dığı Kanununun, 13.11.1981 Tarih ve 2559 Numarailı 
Kanunla Eklenen E)k Geçici 1 nei Maddesine Bir 
Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bütçe -
Plan Komisyonu Raporu. (2/5) (S. Sayısı : 93) (Da
ğıtma Tarihi : 5.3.(1982) 

1(3) Danışma IMeelisi Üyesi Kamer GENÇ ve 
9 arkadaşının, 5434 Sayılı TC Emdkli Sandığı Ka-
'nunuraa (Bir Geçici iMadde Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve (Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(2/10) (S. Sayısı : 95) ((Dağıtma Tarihi : 5.3,1982) 



DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 101 

Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi 
Oramiral Nejat Tümer'in, Yükseköğretim Kanununun 53 ncü 
Madde (c) Fıkrasının Değiştirilmesine ve Aynı Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet, Mali İşler 
ve Milli Eğitim Komisyonlarından 3'er Üye Alınmak Suretiyle 

Kurulan Geçici Komisyon Raporu. (2 /22) 

22 Şubat 1982 

Danışma Meclisi Başkaıthğuııaı 

«Yükseköğretim Kanununun 53 ncü m'addetsinin (c) fıkrasının değiştirilmesine ve bu kanuna bazı madde
ler eklenmesine dair kanun teklifi» ve gerekçeli ek'te sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Nejat TÜMER 
Oramiral 
Dz, K. K. ve 
Milli Güvenlik 
Konseyi Üyesi 

i 

YÜKJSEKIÖĞİRETİM KANONUNUN 53 NCÜ (MADDE (C) FIKRASININ DEĞİŞTİRİLMESİNE VE AY
NI KANONA .BİAZI MADDELER EKLENMESİNE DAİR IKIAİNUN TEKLİFİ. 

GEREKÇE 

Türlk Kamu Hukukunda, memurların memurluk görevinden 'doğan veya memurluk görevini yerine ge
tirmeleri sırasında işlenen suçlarda, yargılanmaların'dan önceki devrede, 'özel bir koğuşturma usulüne tabi ol
maları bir zorunluluk olarak ortaya çıkmış ive 4 Şubat 13I29 tarihinde «IMemurin Mubakematı Hakkın'daki 
Kanun» kabul edilmiştir. 

IBu kabil suçlarda özel boğuşturma usulüne olan ibt'iyaç, 657 sayılı Devlet 'Memurları Kanun unun '24 ncü 
maddesinde de teyiden belirtilmiştir. Bu (gereklilik; idari bağımsızlığın İkorunmiası, Devlet işlerinin selametle 
yürütülmesi, memur suçlarının anlaşılmasının Jhtiisası gerektirmesi g'M başlıca üç sebebe dayanmaktadır. 
Yükseköğretim Kurulu ve Yükseköğretim Kuramları görevlileri de yaptıkları işin niteliği, tabi ol'dukları 
hizmet rejimi ve taşı'dıkları sıfatlar sebebiyle genelde birer 'devlet memurudurlar. Şu bale göre, 'diğer me
murlar için "belirtilen ve özel koğuşturma Usulünü zorunlu kılan gerekçeler bu görevliler için tfe geçerlidir. 

Çıkarılan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 ncü maddesinin (c) fıkrası hükmü ile kapsamına gi
ren görevlilerin ceza koğuşturması usulü bakımından diğer mıemurların tabi olfdeğu umumi hükümlere tabi 
ofması esası benimsenmiştir. Ancak, Memurin iMuihakematı Hakkındaki Kanunda öngörülen memuriyet 
unvan, ıstatü ve atama şekil ve mercileri ile 2547 «sayılı Yükseköğretim Kanununda benimsemen unvan, statü, 
şekil ve merciler arasırida parelellik bulunmaması, bu bükmün uygulanıma'sıında zorluklar doğurmuştur. Bu 
nedenle 53 ncü malddeinlin (c) fıkrası kaldırılmış ve yerine, Memurin Malhakematı Hakkınıdaki Kanuna benzer 
bir 'düzenleme gefMlmiştlir. 

Geçici bir madde ile getirilen usul hükümlerinin, geçmişe yürümesi önlenmiştir. Diğer bir ek madde 
ile, Yükseköğretim üst kuruluşlarının, yapacakları her türlü satın alma, satma, keşfettirme, inşaat, montaj, 
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onarım, bakım, kiraya verme ve kiralama ile ilgili işlerinde, 1050 sayılı IMuhasebe-i Uımumiye Kanununun 
135 nci maddesi ile 2)490 sayılı Artırma ve Eksiltme ve ihale Kanununa tabi olmamaları sağlanmıştır, 

Kanun teklifi bu gerekçelerle hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Teklifin birinci maddesiyle <6 Kasım 19811 gün Ve '2547 'sayılı Yükseköğretim Kanununun 
53 ıncü mad'de e fıkrası kaldırılmış ve aşağıdaki gerekçe ile yeni metin hazırlanmıştır : 

Yeni fıkra ile, diğer devlet memurlarının tabi oldukları özel ceza koğuşturıma usulüne paralel 'bir şe
kilde 2547 sayılı Kanun kapsamına giren görevliler için özel ceza koğuşturması usulü düzenlenmektedir. 
önce, kapsama alınan görevliler ve fiiller • açıklanmak ta, sonra '21547 sayılı Kanunun getirdiği dis'jplin amirli
ği Ve kurduğu kurullardan da yararlanılarak usul hükümlerinin işleyişi sağlanmaktadır. Bu düzenlemede yer al
mamış olan süre Vb. g'ibi hususlarda. Memurin Muhakematı Hakkındaki Kanun hükümlerinin uygulanacağı 
tabiidir. 

Fıkranın 1(6) nci 'bendi ile, bu görevlilerin '15 . 3 . 1930 tarih ve 1609 isayilı (Kanun kapsamına giren suç 
iddialarının koğuşturula'b'ilmedi için gereken izlin konusu açıklığa kavuşturulmuştur. 

Madde 2. — 6 Kasım 19811 gün ve 2547 sayılı Yükseköğretilm (Kanununa eklenen 1 nci madde ile Yük
seköğretim üst kuruluşlarına yapacakları her türlü >atnn alma, satma, keşif ettirme, inşaat, mon'taj, onarım, 
bakım, kiraya verme Ve kiralama ile ilgili isterde kolaylıklar sağlanmaktadır. 

Madde 3. — Geçici madde hükmü, düzenlenen usul hükümlerin'in geçmişe yürümesini önlemektedir. 

Madde 4. — Bu madde ile kanunun yürürlük tarihi düzenlenmektedir., 

'Madde 5. — ©u madde ile bu kanunun yürütülîmesliyle 'Bakanlar Kurulu görevlendirilmektedir. 

Geçici Komisyon Raporu 
TC 

Danışma Meclisi 
Geçici Komisyonu 12 Mart 1982 
Esas No. : 2 \ 22 
Karar No. : 2 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Mıilli Güvenlik Konseyi Üyesi, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Nejat TÜMiBR'in «Yükseköğretim 
Kanununun 53 ncü Madde (c) Fıkrasının Değiştirilmesine ve Aynı Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifi» Milli Güvenlik Konseyi, ilgili Bakanlıklar ve Yükseköğretim Kurulu temsilcilerinin katılma
sıyla, Komisyonumuzda incelenip görüşüldü. 

Yükseköğretim Kanununun 53 ncü Maddesinin, ceza kovuşturması usul ve esaslarında genel hükümlerin 
uygulanacağını belirten (c) fıkrası, teklif gerekçesinde belirtildiği üzere, uygulamada çeşitli zorluklar doğurmuş
tur. iBu zorilukları giderme amacına yönelen Kanun Teklifi Komisyonumuzca da benimsenmiştir. Ancak, Kanun 
tekniği ve Yükseköğretim Kurum ve kuruluşlarının yapısına uygunluk açısından teklif metninde (bazı değişik
likler yapılamıştır : 

1. Kanun Teklifinin Adı, Ek Madde ve Ek Geçici Mıaldde numaralarındaki değişikliğe uygun biçimde dü
zenlenmiştir. 
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2. Kanun Teklifinde; Yükseköğretim Üst Kuruluşları 'başkan ve üyeleri ile Yükselköğretilm kurumları yöne
ticilerinin, kadrolu ve sözleşmeli öğretim elemanlarının ve bu kuruluş ve kurumların 657 Sayılı Devlet Memur
ları Kanununa tabi memurlarının görevleri dolayısıyla ya da görevlerini yaptıkları sırada işledikleri ileri sü
rtülen «uçlar hakkında ilk soruşturmanın, Yükseköğretim Kurulu Başkanınca veya diğer di'siptin amirlerince doğ
rudan doğruya veya görevlendirecekleri soruşturmacılar tarafından yapılabilmesi öngörülmektedir. 

©öylece, bir yüksekokul veya enstitü müdürünün soruşturmacı tayin ettiği bir konuda, aynı zamanda fakülte 
dekanı, üniversite rektörü ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı; aynı şekilde, fakülte dekanının soruşturmacı tayin 
ettiği Ibir konuda, rektör ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı; rektörün soruşturmacı tayin ettiği 'bir konuda Yük
seköğretim Kumlu Başkanı ayrıca soruşturmacı tayin edebileceklerdir. 

Hiyerarşik 'bir düzen içinde, yukarıdaki husus mümkün olmakla birlikte 'bunun, yükseköğretim aianundalki 
uygulamada bazı sakıncalar yaratacağı ve yetki karışıklıkları doğuracağı düşünülmüştür. 

Bu nedenle, teklifin ilk soruşturmaya ilişkin fıkrası yeniden düzenlenmiş ve 'bu düzenlemede; Yükseköğre
tim Kurulu Başkanı, rektör ve dekanlarla enstitü ve yüksekokul müdürlerinin hanıgi görevliler hakkında soruş
turmacı tayin edeceği ayrı ayrı 'belirtilmiştir. Ancak hdyerarşik düzenin bir gereği olarak üst makamların, ken
dilerine intikal eden ceza soruşturması ile ilgili konularda doğrudan doğruya da soruşturmacı tayin edebile
ceklerine dair hüküm getirilmek suretiyle, teklifte öngörülen sistem korunmuştur. 

Ayrıca teklifte, Yükseköğretim Kurulu Başkanı hakkında hangi merci tarafından soruşturmacı tayin edile
ceği 'belirtilmemiştir. 'Bu konuda Devlet Denetleme Kurulu yetkili kılınmak suretiyle eksiklik giderilmiştir. 

Yine ilk soruşturma ile ilgili kısımda, soruşturmacıların öğretim elemanları arasından (görevlendirilmesi ha
linde; bunların hakkında soruşturma yapılacak öğretim elamanıyla aynı unvana sahip olmaları durumunda, 
daha kıdemlilerinden görevlendirilmesi ilkesi benimsenmiş; öte yandan teklifteki «veya daha üst akademik unva
na sahip olması» esası ise aynen muhafaza edilmiştir. 

3. Teklifin, Yükseköğretim Kurulu ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyeleri için son soruşturmanın açı
lıp açılmaması kararının Danışitayını 2 nci Dairesince verileceğine dalir hükmüne, bu konuda diğer bentlerde 
yapılan 'değişiklikler de dikkate alınarak, Üniversitelerarası Kurul üyeleriyle üniversite rektörleri ve yardım
cıları da dahil editaîştir, 

4. Teklifte, üniversite rdktörünün başkanlığında rektör yardımcılarından oluşan bir kurul da, bazı görev
liler hakkında son soruşturma açüıp açılmaması konusunda karar vermeye yetkili kıhnmıştır. 

Komisyonumuzca, sadece rektör ile, onun tarafından tayin edilen ve 2547 sayılı Kanunun 13 nıcü maddesi
ne göre, görevleri rektöre, çalışmalarında yardım etmek olan rektör yardımcılarından oluşacak böyle bir ku
rulun son soruşturma açılıp açılmaması 'konusunda yetkili kılınması son derece sakıncalı görülmüş; hatta bu
nun bir kurul olarak düşünülmesi dahi uyigun bulunmamuştır. 

Kaldıki, sözii geçen 13 ncü maddede, rektör yardımcısı sayısının en çok üç olabileceği öngörülmüştür. Böyle
ce rektör yardımcısı sayısının bir, 'iki veya üç kişi oî"nasına göre, yeni oluşturulan bu kurulun da, çeşitli 
üniversitelerde farklı sayılarda oluştumlması mümkün olacaktır. 

Esasen, teklifte son soruşturma konusunda, üniversite yönetim kurulu da yetkili kılındığına göre, 2547 sayılı 
Kanunda da yer almamış bulunan yeni bir kurulun, herhangi bir zorunluluk olmadığı halde, sadece bu amaç 
'için görevlenldirilmesi uygun görülmemiş ve dolayısıyla bu kurul metinden çıkarılmıştır. Diğer bentlerdekıi dü
zenlemeler ona göre yeniden yapılmıştır. 

5. Teklifteki, soruşturmayı yapmış olan üyelerin, ilgili kurul taplanltilarına katılamayacaklarına ilişkin 
hüküm, rektör ve yardımcılarından oluşan kurul metinden çıkarıldığı için, buna göre düzenlenmiştir. 

6. Lüzumu muhakeme kararı kesinleşenlerden, yargılanmaları Yargıftayın ilgili Ceza Dairesinde yapılacak 
olanlara, son soruş'turma kısmındaki değişikliğe uygun olarak, Üniversitelerarası Kurulun başkan ve üyeleri 
ile rektör yardımcıları da dahil edilmiştir. 

•7. Teklifin 2 nci maddesiyle, 2547 sayılı 'Kanuna sadece bir Ek Madde ilave edildiği için, buna ayrıca nu
mara veritmesine gerek görülmemiştir. 
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8. Teklifin 3 ncü maddesiyle düzenlenen husus, geçici madde ile ele alınacak nitelikte olduğu ve 2547 sa
yılı Kanunda da 28 geçici madde bulunduğu dikkate alınarak, «Ek Geçici Madde 1.» yenine «Geçici Mad
de 29.» sıra numarası konulmuş ve 3 ncü madde metni buna göre dü2^nlenm!iştir. 

Raporumuz, gereği yapılmak üzere saygı ile sunulur. 

Necip BİLGE 
Başkan 

'8 No. lu bendin son cümlesine 
ilişkin karşı oy yazısı eklidir. 

İsa VARDAL 
Baışkanvekili 

Selçuk KANTARCIOĞLU 
Sözcü 

Şerafettin YARKIN 
Kâtip 

Nihat KUBİLAY 
Üye 

Evliya PARLAK 
lüye 

imzada bulunamadı 

Muzaffer ENDER 
Üye 

Mehmet KANAT 
Üye 

M. VeM KORAN 
Üye 

îmızada bulunamadı 

KARŞI OY YAZISI 

Ceza soruşturması ile ilgili (c) fıkrasının 8 numarala bendimin son cümlesinde 1609 sayılı Kanunun Yük
seköğretim Kurulu Başkan ve üyeleriyle rektörler hakkında uygulanmayacağı beliıtilımiştir. Bu ifade biçimi
ne göre, sözü edten Kanun öğretim üyelerine uygulanacak, yani onlar hakkında Savcılık biir izinle kovuş-
tarmaya geçebilecektir. Kanımca, 1609 hükümlerinin ita amini durumunda olanlara uygulanmayıp da, bu du
rumda olmayanlara uygulanması kanunun güttüğü amaca aykırı düşer. Bu nedenle istisna hükmü ya (tama
men kaldırılmalı, yahut da YÖK Başkanı ve rektörlıer gibi, öğretim üyeleri de isıtisna hükmünün kapsamına 
alınmalıdır. 

Danışma MıecliM Üyelsi 
Prof. Dr. Necip BİLGE 
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DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANI VE MÎLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ ÜYESİ ORAMİRAL NEJAT 
TÜMERİN TEKLİFİ 

Yükseköğretim Kanununun 53 ncü Madde (c) Fıkrasının Değiştirilmesine ve Aynı Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 254/7 ısayılı Yükseköğretim Kanununun 53 ncü maddesinin (c) fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştlirilm'iştıir : 

1. /«c. Ceza Soruşturması Usulü : 
Yükseköğretim üst kurulluışlıairı başkan ve üyelileri ilıe yükseköğretim kurumları yömöidlerimim, kadrolu 

ve sözleşmeli öğretim dıemanlarıırtım ve 'bu kuruluş ve kurumlanın 657 ısayılı Devlet Memurları Kanununa 
talbi mamurlarıniin görevleri dolayısı ile ya da gönevlerini yaptıkları sırada işledikleri illeri sürülen suçlar hak
kında ilik soruşturma, Yükseköğretim Kurulu Başkanınca veya diğer disiplin amirlerince doğrudan veya gö-
ııevlendlireceklleri uygun sayıda ısoruşturmacı tarafımdan yapılır. Öğretim elemanlarımdan ısoruşturmacı tayin 
edümesli halimde, bunlarım sanığım akademik unvanına veya daha üst akademik unvana sahip olmaları şart
tır, Yükseköğretim Kurulu ilıe Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyeleri hakkımda ısoraşturma Yüksıeköğ-
retim Kurulu üyelerimden teşkil 'edilecek em az üç kişilik bir heyetçe yapılır. 

2, /(l) Som (sorutturmamın açılıp açılımamasına : 
Yükseköğretim Kurulu ile Yükseköğretim Dıemedıemıe Kurulu üyeleri hakkımda Dıamuşitayım 2 nci Dairesi, 
Üniversite rektörleri, rektör yardımcıları ile üslt kuruluş genel sekreterleri hakkımda Yükseköğretimi Ku

rulu, 
Üniversite yömetilm kurulu üyeleri, fakülte dekanları ve dekan yardımcıları; enlstöM ve yüksekıokul, (müdür

leri ve yardımcıları ile üniveıısilte genel sekreteri hakkında, rektörün haşkanhğımda rektör yardımcılarıımdam 
oluşan kurul, 

öğretim elemanları, fakülte, emıstiltü ve yüksekokul aekrelterleri hakkımda Üniversite Yönetim Kurulu, 
657 sayılı Devlet iMiemurları Kamunuma ıtabi memurlar (hakkımda mahal itibariyle yötkii il lildare kurulu, ka

rar verlir. 

i(2) Sbruşltuııttnayı yapmış üyeler o kurul toplantısına üye ısıfaltı ile katılalmıaizlar. Rektörün baışkaınlığın-
da rektör yardımcılarınıdan oluşan kurul., 2547 ısayılı Yükseköğretim Kanununum 61 nci maddesi hükmüne gö
re toplanır ve karar allır. Oyların eşitliği halimde çoğunluk başkanın bulunduğu tarafta sayılır. 

(3) Danıştayın 2 nci Dairesince verilen lüzumu muhakeme kararına litiraz ile men-i muhakeme karar
larınım kendiliğimden Imcelemımesi Danıştayın İdari İşler Kuruluna aittir. Diğer kurullarca verilen lüzumu: 
muhakeme kararına iligiülıeroe yapılacak İtiraz ile mıen-i muhakeme kararları kendiliğimden Danıştay 2 nci Da
iresince 'incelenerek karara bağlanar. Lüzumu muhakemesi kesinleşen Yükseköğretilm Kurulu ve Yükseköğ
retim Denetleme Kurulu üyeleri (ile rektörlerin yargılamaması Yargıtay ilgili Ceza Dairesine, temyiz linceliem-
mesi Ceza Geme! Kuruluma, diğer görevlerim yargılanmaları mahalli adili mahkemelere ailtftir. 

(4) Değişjik statüdeki kişilerin birlikte suç işlemeleri hallimde sorutturma usulü ve yetkili yargılama mer-
ai üst dereceli görevliye göre tayiım olunur. 

(5) Soruşturma yapmakla görevlendirilenler, ilgiliye isnat olunan İddiaları bildirerek savunmasını alır; 
lüzum gördükleri kimseleri yeminlıe 'diniler, konu iile ilgili bilgi ve belgeleri toplar ve ısüıbut delililerimi ıtespilt 
ederler. Bütün daire, kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzelkişiler sorulan hususlara oevap vermıek ve diğer 
istekleri yerine getirmek zoru'mdadırlar. , 

(6) Yukarıda belirtil/em görevlilerim 15.5.1930 tarih ve 1609 sayılı Kamun kapsamııma giren suçlarımdan ıdo-
layı kanuni koğuşiturma içim gereken izim, 

(a) Yükseköğreıtıim Demetleme Kurulu üyeleri ile Yükseköğretimi üst kuruluş memurları içim Yükseköğre
tim Kurulu Başkanımdan, 

(b) Üniversite yöneticileri ve öğretim elemanları ile memurları için Üniversite rektörlerinden, 
alınır. 
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GEÇlüt KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Yükseköğretim Kanununun 53 ncü Maddesi (c) Fıkrasmın Değiştirilmesine ve Aynı Kanuna Bir Ek Madde 
ile Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 2547 sayılı YükıseköğreCkn Kanununun 53 ncü m'aıddesiınÜın '(c) fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmişjtiir. 

«c. Ceza Soruışitortmıası Usulü : 
Yülfcseköğreıtıim üst kuruluşları başkan ve üyeleri ile yükseköğretim kurumları yönetidılerinin, kadrolu ve 

sözleşme! öğretiilm demanlllarınıın ve bu Ikuruiuş ve kuruimlıarın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa talbi 
mıemurlarının, 'görevleri dolayısıyla ya da görevlerini yaptıkları sırada işledikleri ileri sürülen suçlar hak
kında; 

(1) İlk Soruşturma : 
(a) Yükseköğretim Kurulu Başkana hakkında, Devlet Denetleme Kurulu tarafımdan] görevlendirilecek en 

az üç sıoraşturmıacı, 
>(b) Yükseköğretim Kurulu üyeleri, Yükseköğretim Denetleme Kurulu ve üniversitelerarası Kurulun (başkan 

ve üyeleri, rektör ve rektör yardımcıları ve üst kuruluşların ıgenel sekreterleriyle diğer memurları hakkında 
Yükseköğretim Kurulu Başkanınca görevlendirilecek 'bir veya üç soruştunmıacı, 

(c) Dekan, dekan yardımcıları, öğretim üyeleri, enstliltü vıe yüksekokul müdürleri ve1 üniversitenin genel 
sekreteri ile diğer memurları halkkında rektör tarafından görevlendirilecek Ibir veya üç somşturmaeı, 

f(d) Öğretim yardımcıları 'ille fakülte, enstitü ve yüksekokul sekreterleri ve bu kuruluşların düğer me
murları hakkında görev yaptıkları fakülte dekanı, enstitü veya yüksekokul müdürieriınce görevlendirilecek 
bir veya üç soruşturmacı, 

Tarafından yürütülür. 
Üst makamlar kendilerine initakal eden ceza soruşturması ile İlgili konuları yukarıda sayılan yetkililere 

inltifcal etJtirebalecdkleri gibi doğrudan doğruya da sora^turmocı tayin eritebilirler. 
Yukarıdaki hükümlere 'göre, öğretim elemanlarından soruşturmacı görevlenti)irilmeısi hainde, bunların, hak

kında soruşturma yapılacak öğretim elemanıyla aynı unvanda ise daha kıdemlisi olması veya daha üst aka-
demdlk unvana sahip bulunması şarttır.. 

(2) ıSon Soruşturmanın Açılıp Açılmamasına : 
(a) Yükseköğrenim Kurulu, Yükseköğretim Denetleme Kurulu ve Üniversitelerarası Kurulun başkanları 

ve üyeleri ile üniversite rektörleri ve rektör yardımcıları hakkında Danıştayın yetkili dairesi, 
(b) Üniversite Yönıetliim Kurulu üyeleri, fakülte dekanları ve dekan yardımcıları ile üst kuruluşlar ge

nel sekreterleri hakkında Yükselköğreıüim Kurulu, 
(c) Öğretim elemanları, erusltüitü ve yüksekioikul müdürleri ve yardımcıları, ünJilversite ıgenel sekreterleri (ile, 

fakülte, ensltiıtü ve yülksekblkul sekreterleri hakkımda Üniversite Yöndüm Kurulu, 
i(d) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa talbi memurlar hakkında mahal itibariyle yetkili İl İdare 

Kurulu, karar verir. 

{3) Soruşturmayı yapmış olan üyeler kurul toplantısınla üye sıfatıyla k'atalaımazlar.-
Kurullar, bu kanunun 01 nci maddesi hükmüne göre toplanır ve karar verirler.. Oyların' eşitliği halinde 

çoğunluk, (başkanın bulunduğu tarafta sayılır. 
(4) Danıştayın yetkili dairesiince verilen lüzumu rr uhakelme kararlarının itiraiz üzerinle, men'i muhake

me kararlarının kendiliğinden lincelenimesii Danıştayın İdari İşler Kuruluna aüifltir. Diğer kurullarca verilen 
lüzumu muhakeme kararları itiraz üzerine, men'i muhakeme kararları kendiliğinden Danıştayın yetkili dai
resince incelenerek karara 'bağlanır. 

(5) Lüzumu muhakemesi kesinleşen Yükseköğretim Kurulu, Yükseköğretim DeneMeme1 Kurulu ve Üni
versitelerarası Kurulun başkanları ve üyeleri ile rektör ve rektör yardımcılarının yargılanması Yargutayın ül-
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ı(Tekl>if) 

Yükseköğretim Kurulu Başkanı ve üyeleri ile rektörler hakkında 1609 sayılı Kanun hükümleri uygulan
maz. 

7. Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğü, hür demokratik rejim, nitelikleri Anayasada yazılı Cumhuri
yet aleyhine işlenen ve doğrudan doğruya Devlet güvenliği ile ilgili bulunan suçların ve suçluların kovuştu-
rulmasında yukarıda yazılı usuller uygulanmaz. Bu hallerde kovuşturmayı Cumhuriyet savcısı resen yapar. 

8. Yükseköğretim üst 'kuruluşlarına seç'ilen ve kurumları ile ilişkileri kesilmeyen üyelerin ceza soruştur
ması kendi kanunlarına tabidir.» 

MADDE 2. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki madde eklenmiştir : 

Mali Kolaylık : 

EK MADDE 1. —Yükseköğretim üst kuruluşlarının yapacakları Iher türlü satınalma, satma, keşfettir
me, inşaat, montaj, onarım, bakım, kiraya verme ve kiralama ile ilgili işlerde 1050 sayılı Muhasebe-i Umumi
ye Kanununun 135 nci maddesi ile 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme ve İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz. 

Uygulanacak usul ve esaslar Yükseköğretim Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir... 

MADDE 3. — '2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir : 
i 

EK GEÇÎCt MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış kamu davaları ile yapıl
makta olan soruşturma işlemleri geldiği safhaya kadar geçerlidir. 

Sonuçlanmamış soruşturmalara bulunduğu safhadan itibaren bu Kanun hükümleri uygulanır. 

Yürürlük : 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : ' ' 

MADDE 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Danışma' Meclisi (S. Sayısı : 1011) 
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(Geçici Komtflsyonun (Kabul Btitiği 'Metin) 

giıli ceza dairesine, tetatmyiz incelemesi Ceza Genel Kuruluna, diğer görevlilerin yaııgııl artmaları «uçun işlanidiği 
yer Adliye mahtoemeleııinıe aültttiır. 

(6) Değişik sltaltüıdtild kli§Üleriiı 'bdıUükiCe suç istemeleri hallinde somişltuırmıa usulü ve yetkli yangı mercii 
üsit deteceli görevliye göne tayin olunur. 

(7) iSonuştummia yapm'alkla görevlemdlirfeıiler; lilgilye isnat otaiam iddiaflaın IbiMinerek savulmasını ahr, 
dıMenmesine gerdk ıgördliklbni kimseleri yeminle diniler, Ikoınıu i e ilgüfti Ibİgı ve 'belgeleri floplar ve suibut dölıül-
iterM tespit ederler. 

Büitiüını daire, kurulmı <ve kurudıuşlaır ile gerçek ve tüzel kişiler, sorulan hususüaıra cevap vermek ve diğer 
istekleri yerlinle geftirmek ziorunıdadırlar. 

(8.) Yukarıda belirtilen görevlilerin, 15.5.1930 tarih ve 1609 sayılı Kanun kapsamına giren suçlarından 
dolayı kanuni kovuşturma için gereken izin, Yükseköğretim Denetleme Kurulu başkan ve üyeleri ile yüksek
öğretim üst kuruluş memurları için Yükseköğretim Kurulu Başkanından; üniversite yöneticileri ve öğretim ele
manları ile memurları için, üniversite rektörlerinden alınır. 

Yükseköğretim Kurulu Başkanı ve üyeleri ile rektörler hakkında 1609 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz. 
(9.) Devlerin ülkesii ve (milletiyle bütünlüğü, hür demokratik rejim, nitelikleri Anayasada yazılı Cumhuri

yet aleyhine işlenen ve doğrudan doğruya Devlet güvenliği ile ilgili bulunan suçların ve suçluların kovuşturul-
masında yukarıda yazılı usuller uygulanmaz. Bu hallerde kovuşturmayı Cumhuriyet Savcısı resen yapar. 

(10.) Yükseköğretim üst kuruluşlarına seçilen ve kurumları ile ilişikleri kesilmeyen üyelerin ceza soruştur
ması kendi kanunlarına tabidir.» 

MADDE 2. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir : 

Mali Kolaylık : 

EK MADDE — «Yükseköğretim üst kuruluşlarının yapacakları her türlü satın alma, satma, keşfettirme, 
inşaat, monltaj, onarım, bakım, kiraya verme ve kiralama ile ilgili işlerde 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye 
Kanununun 135 nci maddesi ile 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme ve İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz. 

Uygulanacak usul ve esaslar Yükseköğretim Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

MADDE 3. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki geçici 29 ncu madde eklenmiştir : 

GEÇÎGÎ MADDE 29. — ıBu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış kamu davaları ile yapıl
makta olan soruşturma işlemleri geldiği safhaya kadar geçerlidir. 

Sonuçlanmamış soruşturmalara bulunduğu safhadan itibaren bu Kanun hükümleri uygulanır. 

Yürürlük : 

MADDE 4. — Teklifin 4 ncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edildi. 

Yürütme : 

MADDE 5. — Teklifin 5 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edildi. 

< • » • • 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 101) 





DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 93 

Danışma Meclisi Üyesi Mazhar Haznedar ve 9 Arkadaşının» 
5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun, 13.11.1981 Tarih 
ve 2559 Numaralı Kanunla Eklenen Ek Geçici 1 nci Maddesine 
Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan Ko

misyonu Raporu. ( 2 / 5 ) 

Danışma Meclisti Başkanlığına 

13 . l'l . 19811 tarih ve 2559 numaralı Kanun, 5434 sayılı TC Emekli Saridiğı Kanununa göre çalışan çok 
sayıdaki memura önemli haklar getirmekte, ancak bünyesiride taşıdığı bir noksanlık nedeniyle de uygulamada 
bazı mahzurlar ve haksızlıklar doğuracağı izi enlimin i vermdktddir. 

Bu durumun kısmen de olsa izalesi amacıyla adı geçen kanunla İhdas olunan Ek Geçici l'nci ma'ddeye 
bir fıkra eklenmıesinin yararlı olacağı düşünüılmüşltür. 

2559 Sayılı Kanunun 31 . İ2 , 198! tarihime kadar uygulanma'sı zorunlu buludduğundan, mevcut endişe 
ve tereddütlerin giderilmesiride katkısı olacağına iman dığımız kanun teklifinin Komisyonlarda ve Genel KLI-
rul'da öncelikle görüşülmesiriin teminini miüsaa'delerinize saygılarımızla arz ederiz. 

30.11,1981 

Mazhar HAZNEDAR Ayhan FIRAT Mehmet Velid KORAN 

Turgut YEĞEN AĞ A A, Asım İĞNECİLER Namık Kemal YOLGA 

Abdurrahman YILMAZ Halil EVLİYA Paşa SARIOĞLU 

Hayrı (Hayrullah) SEÇKİN 

TEKLÎFÎN GEREKÇESİ 

13 .. 11 . 19'8ll tarih ve 2559 numara ile Resmi Gazete'de neşredilerek yürürlüğe giren 5434 Sayılı TC 
Emekli Sandığı Kanununun 3 ncü Maddesi ile 15 nci ıMa'ddesimin (h) Fıkrasının Değiştirilmesine ve 39 ncu 
Maddesine (j) Fıkrası ve Bu Kanuna Geçici ve Bk Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanunun Ek Geçici 
1 nci Maddesi ile 20 (Yirmi) fiili hizmet yılını dblduran iştirakçilerden 311 Aralık 19İ8İİ tarihine kadar emek
liliklerini isteyenlere, kurumlarınca kabul edilmek kaydıyla, emekli olma ve emekli ikramiyelerinim % 25 
fazlası ile öfdenm'eisi imkânı .getirilmıiıştir. 

İKanunun yürürlüğe girmesinden itibaren çok kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen, gerek bu şartlarla 
emökli olmak isteyenler, gerekse bu istekleri sonuçlan dırm'ak durumunda olanı yöneticiler için uygulamada 
ortaya çıkacağı görülen tereddüt, haksızlık ve bunların 'doğal bir sonucu olan olumisuz psikolojik ortamın 
izalesi amacıyla bu kanun teklifinin hazırlanması zorunluluğu .doğmuştur., 

Önemli bir ihtiyacın karşılanması amacıyla ve iyi niyetlerle çıkarılan 2559 numaralı Kanun bu şekliyle 
kaldığı takdirde birçok kuruluşta beklenen ölçüde ve rahatlıkla uygulanma im'k'ânı bulamayacaktır. 

Filhakika evvelcie 25 yıl olan emeklilik süresinlin 20 yıla ihdirifmesiyle TC Emekli Sandığına tabi olarak 
çahşan Çok sayıda memur için önemli bir hak getirilmiştir. Ayrıca bu Kanuna göre emekliliklerini talebe-
denlerin emekli ikramiyelerinin % 25 fazlasıyla ödenmesi de, büyük bir geçim sıkıntısı içinde bocalayan me
mur kitlesi için, yine önemli bir avantajdır. 
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Ancak bu hakkın kullanılışı yine aynı mia'dide ile «/Kurumun Kabulü» şartına bağîanımııştır. 

«'Kurumun Kabulü» şartı şüphesiz kamu 'kurumlarımda çalışan ve başarılı olanların bir anda işjgal ettik
leri önemli ikadroları boşaltarak Devlet Teşkilatının sarsıntı geçirmesini önlemek amacına dörtlüktür., Bu 
çok yerinde olan düşüncenin uygulanmaya konulmasında, 'kanunun yürürlükte olan maddesi ile âdeta «Ba
şarılı memurun cezalanldırılması» gibi bir durum yaratılmıştır. 

Bunun sonucu oiaraik bu (hakkı kullanacak yönetici, bir haksızlık yapmakta olduğu düşüncesi içinde, 
belki de istemeye istemeye kurum için fevkalade yararlı o!lmuş ve olabilecek başarılı memurların emeklilik 
isteğini kabul yoluna gidebileceği gibi, İsteği kabul olunmayan başarılı memur da haksızlığa uğramanın 
ve cezalandırılmış olmanın psikolojik hali içinde kurumuna küsecek ve eski randımanını veremeyecektir. 

İşte bu, hakikaten malhizurlu ve kanundan beklenen Sonucun alınmasını önemli ölçüde aksatacak duru
mun kısmen de olsa ortadan kaldırılması amacıyla 2İ559 .sayılı Kanunla getirilen Bk geçici 1 nci maddeye 
bir fıkra eklenmeslinin yararlı olacağı düşünülmüştür. 

Bu fıkra ile emekli olmalarında kurum açısından sakınca görülenlerin ma'ddi yönden uğrayacaklları kaybın 
ilerde karşılanması mümkün olabilecek tir. 

MADDELERİN GEREKÇESİ 

IMadde 1 :> 

Emeklilik isteği Kurumca kabul edilmeyen memurun 13 . 111 . 1981 tarilh; ve 2559 Sayılı Kanunla getiri
len % 25 fazla ikram'iye hakkı bu madde ile ileride ve yeni şartlar gözönünde tutularak kendisine verilmekte
dir., 

IBu mliktarıra hesabında memurun : 

,14 3/1 . 10 . 19811 tarihindeki emeklilik, kıldem, derece, kademe ve varsa ek göstergesi ile. 

2, [Fiilen emekli olduğu tarihteki maaş katsayısı ve 3(1 .. Ii2 . 198İ1 tarihindeki durumuna emekli olduğu 
tarfhlte tekabül eden emeklilik göstergesi esas alınacaktır, 

DANIŞjMA MECUjSt ÜYESt MAZHİAlR HA^NEOAİR VE 9 AIRKIAİDASİINTNTEIKÜÎFİ 

5434 Sayılı 'TC Emekli Sandığı Kanununun, 13 . 11 . 1981 Tarih İve 2559 (Numaralı Kanunla Ekknen Ek 
Geçici 1 indi Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair {Kânun Teklifi. 

IMAjDÛDE 1. — 5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun, 13 . 1/1 . 19811 tarih ve 2559 numaralı Kanun
la eklenen Ek Geçici 1 nci Maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir< 

IKurum'larınica bu kanuna göre emeklilikleri kabul Edilmeyenlerini fiilen emdklli olacakları tarilhtte alma
ları gereken emekli ikramiyeleri, 3'1 ., l!2 . 19811 tarihindeki kıdem, derece, kademe ve ek gösiteırge ile fiili 
emeklilik tarihindeki diğer şartlar gözönünde tutularak hesaplanacak emekli ikramiyesinin % 2'5'i kadar faz
lasıyla öldenir. 

IMAIDDE 2. — Bu Kanun yayımı talihimde yürürlüğe girer. 

IMADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür, 

Danışma Meclisi (S, Sayısı : 93) 
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Bütçe - Plan Kamlisyonu Raporu 
TC 

Danışma Meclisi 
Bütçe - Plan Komisyonu 

Esas No. : 2/5 
Karar No. : 35 

3,2. 4982 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 13 . l!l . 19811 tarih ve 2559 Numaralı Kanunla Eklenen Ek 
Geçici 1 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmel&ime Dair Kanun Teklifi ve gerekçeli, Komisyonumuzun 24 Şu-

r bat 19812 tarihli 35 nci BirleşimiMe Maliye Bakanlığı ve Emekli Sandığı Genel Müdüdüğü temsilcilerinin 
de 'katılmasıyla incelenip görüşüldü, 

Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler de; 2559 Sayılı Kanunun amacının, emekli olacak mıemurfarın 
emeklilik ikramiyelerini artırmak olmayıp, asıl maksadının Devlet kadrolarınidaki şişkinliği azaltmak ve 
böylece ka'dro tasarrufu sağlamak ol'duğu ve bu amaçla emekliliğe özertdiril'diği, kaldıki Teklifin kanunîaş-
malsı halinde, 2559 Sayılı iKanunun Bk Geçici 4 ncü Maddesiyle kapsam dnşı bırakılan personelin de bu hak
tan yararlanmak isüeyeceği ve ayrıca emeklilik isteğinde bulunmayan çok sayida memuru mağdur edeceği ve 
böylece Kanunun amacından saptırılacağı görüşleri ile Komisyonumuzca Teklif benimsenmemiş olup, 
maddelere geçilmesi kabul ödlmeyiğinden tümüyle reddedilmiştir. 

'Raporumuz, gereği için, Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur. 

Mustafa A. AYSAN 
Başkan 

İmzada Bulunamadı 

Tülay ÖNEY 
Kâtip 

Muhsin Zekai BAY ER 
Üye 

Akif ERGİN AY 
Üye 

Özer GÜRBÜZ 
Üye 

Necmettin NARLIOĞLU 
Üye 

Ahmet SAMSUNLU 
Üye 

İbrahim ŞENOCAK 
Üye 

Şadan TUZCU 
Üye 

İmzada Bulunamadı 

Turgut KUNT ER 
Başkanvekili 

Yavuz ALT OV 
Üye 

Orhan BAYSAL 
Üye 

Abdurrahman Ali GİRMEN 
Üye 

Turhan GÜVEN 
Üye 

Nazmi ÖNDER 
Üye 

Dündar SOYER 
Üye 

İmzada Bulunamadı 

Tandoğan TOKGÖZ 
Üye 

Bahtiyar UZUNOĞLU 
Üye 

Cemil ÇAKMAKLI 
Sözcü 

Fuat AZGUR 
Üye 

Ahmet Senvar DOĞU 
Üye 

İmzada 'Bulunamadı 

İbrahim GÖKTEPE 
Üye 

Besir HAMİTOĞULLARI 
Üye 

Muzaffer SAĞIŞMAN 
Üye 

A. Lâmi SÜNGÜ 
Üye 

Cahit TUTUM 
Üye 

Osman YAVUZ 
Üye 

» • « 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 93) 



t 



DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 95 

Danışma Meclisi Üyesi Kamer Genç ve 9 Arkadaşının 5434 
Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa Bir Geçici Madde Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 

(2/10) 

Danışma Medki (fiagkanhfcnı 

5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Daıir Kanun tekliftim Gerekçe
si ile birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 

Kamer GENÇ İbrahim GÖKTEPE Bekir Sami DAÇE 
Tunceli Üyesi İçel Üyesi Gaziantep Üyesi 

Fahri ÖZTÜRK Abdurrakman YILMAZ Mehmet PAMAK 
Yozgat Üyesi Malaltya Üyesi Çanakkale Üyesi 

Mahmut Nedim BÎLGtÇ Zeki YILDIRIM Yûdtrım AVCI 
Adıyaman Üyesi K'onıtenjan ÜyesS Denizli Üyesi 

ha VARDAL 
Zonguldak Üyesi 

5434 SAYILI TC EMEKLİ SANDIĞI KANUNUNA IBİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİNE DAİR 

KANUN TEKLİFİNİN GEREKÇESİ 

GENEL GEREKÇE 

13,114981 gün ve 2559 sayılı 5434 sayılı TC Emekli Sanıdığı Kanununun 3 ıncü Maddesi ile 15 noi Mad-
desinlin (h) Fıkrasınan Değiştirilmesine ve 39 ncu Maddesinle (j) Fıkrası ve Bu Kanuna Geçici 'Maddeler Bk-
lenlmestiine dair Kanunun GeçM 1 ndi maddesi 20 fili 'hizmet yılımı doMuranlara emekli olma ve ikramiye-
lerini ,% 25 fazlası ile alıma hakkını getirmiiştir. 

M'addede açıklık olmamasına nağmen Başbakanlığın 19.11.1981 (günkü genelgesi ile sadece Kanunun yayımı 
tarihinde fiilen görevde bıâunanlarım kanundan yararlanacağı belrilMştir. Böylece Devlete 20 yıl veya daha 
fazla hizmet veririş olup çeşitli sebeplerle fiilen görevde bulunmayanların bu halktan yararlanmaları mümkün 
lolaimamışftır. Bu durum ıkanunHarun genelliği ve eşitliği prensibini geniş ölçüde zedelemiştir. 

Şöyle ki : 
Geçmişte çeşitli sebeplerle görevlerinden ayrıinıak zorunda kalıp halen 20 yıl ve daha fazla hizmeti ol

duğu halde tgörev verilemediği için hizmetleri askıda kalmıştır,; Devlete 20 yahni verip bankaca sosyal gü
vencesi bulunmayan vatandaşlarımızı, kamu görevilerinliını yegâne glüıvencesi olan emeklilik hakkından mah
rum bıralkmalk adalet duygularına ters düşmektedir. 

Kaildi M bu şekilde olanların sayısı Sandığa büyük bir kÜKfet getirecek kadar (büyük değiMr. Bu hizmet
leri Sandığın tasfiye etme zorunluluğu vardır. Bu hizmetler silinip atılamayacağına göre Samdık ileride daha 
Ibüyük mali külfetlere katlanarak tasfiye etme* durumunda kalabilecektir* 

Filen görevde bulunanlara 20 yılda emekli olma hakkı verilip İkramiyeleri % 25 zamlı ödenirken 20 
y i fiili hizmeti olup halen görevde bulunmayanlara en az zaımısız ikramiye ile emekli olma imkânı sağlanma-
İıdır» 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Geçici 1 nci maddenin gerekçesi : 

2559 sayılı Kanunun Geçici i nci maddesine göre fiili 20 hizmet yılım doldurup Kanunun yayımı tarihin
de fiilen görevde bulunanlarla çeşitli nedenlerle görevde bulunmayanlar arasında Kanun önünde haklarda 
eşitlik sağlamaıktadır. Buna rağmen görevde olmayanların ikramiyelerinin zamsız ödenmesi ile görevde olan
larla olmayanlar arasındaki farklılıkta dikkate alınmıştır. Diğer hususlar genel gerekçede açıklanmıştır. 

2 nci ve 3 ncü madde gerekçeleri : 

2 nci ve 3 ncü maddeler yürürlük maddeleridir. 

DANIŞMA MECLİSİ ÜYESİ KAMER GENÇ VE 9 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa aşağıdalki geçici madde eklenmiştir : 

En az 10 yılı TC Emekli Sandığına tabi olmak üzere, Sosyal Güvenlik Kurumlarından birisine kesenek ve 
primleri ödenmiş olmak şartıyla toplam 20, yıl ve daha fazla fiili hizmeti olan ve halen iştirakçi bulunmayan
larda 2559 sayılı Kanundan yararlanır. Ancak, bu durumda olanlara ikramiyeleri zamsız ödenir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 95) 
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Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Bütçe - Plan Komisyonu 
Esas No. : 2/10 
Karar No. : 36 

3.2. 1982 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa bir geçici madde eklenmesine dair Kanun teklifi ve gerekçesi, 
Komisyonumuzun 24 Şubat 1982 tarihli 35 nei birleşiminde Maliye Bakanlığı ve Emekli Sandığı Genel Mü
dürlüğü temsilcilerinin de katılmasıyla incelenip görüşüldü. 

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerde; 

1. 2559 sayılı Kanunla 20 yılını dolduran her memura emekli olma hakkının tanınmadığı ve 1922 sayılı 
Kanunun halen yürürlükte bulunması gerçeği karşısında teklifte öngörülen hakların yasalaşmasının mümkün 
olmadığı, 

2. Teklifin yasalaşması halinde, kamu yararını haleldar edecek pek çok mahzurların ortaya çıkacağı ve 
uygulama adaletsizliklerine neden olacağı, 

3. Bütün nakit ihtiyaçları Hazinece Sosyal Transferler adı altında bütçeden karşüanan Emekli Sandığı
nın böyle bir uygulama ile bütün aktuarya hesaplarının 'bozulacağı ve uygulamanın Hazineye büyük bir yük 
getireceği, 

Görüşleri ile Komisyonumuzca teklif benimsenmemiş olup, maddelere geçilmesi kabul edilmediğinden, 
tümüyle reddedilmiştir. 

Gereği için Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur. 

Mustafa A, AYSAN 
'Başkan 

İmzada Bulunamadı 
Tülay ÖNEY 

Kâtip 
Muhsin Zekai BAYER 

Üye 

Akif ERGİN AY 
Üye 

Özer GÜRBÜZ 
Üye 

Necmettin NARLIOĞLU 
Üye 

Ahmet SAMSUNLU 
Üye 

İbrahim SENOCAK 
Üye 

Şadan TUZCU 
Üye 

İmzada Bulunamadı 

Turgut KUNTER 
Başkanvekili 

Yavuz ALTOP 
Üye 

Orhan BAYSAL 
Üye 

Abdurrahman Ali GİRMEN 
Üye 

Turhan GÜVEN 
Üye 

Nazmi ÖNDER 
Üye 

Dündar SOYER 
Üye 

İmzada Bulunamadı 
Tandoğan TOKGÖZ 

Üye 
Bahtiyar UZUNOĞLU 

Üye 
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Cemil ÇAKMAKLI 
Sözcü 

Fuat AZGUR 
Üye 

Ahmet Senıvar DOĞU 
Üye 

İmzada Bulunamadı 
İbrahim GÖKTEPE 

Üye 
Beşir HAMİTOĞULLARl 

Üye 
Muzaffer SAĞ1SMAN 

Üye 
A. Lâmi SÜNGÜ 

Üye 

Cahit TUTUM 
Üye 

Osman YAVUZ 
Üye 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 95) 




