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1. — GEÇEN Tü 

Birinci Oturum 
Türkeş Alparslan'ın, Savunma sekreterlik

leri kurulmasına dair kanun teklifinin üç mad
desi yapılan değişikliklerle kabul ©dildi- 4 
rıcü maddesi de bir müddet müzakere edildikten 
sonra birleşime ara verildi. 

1kinci Oturum 
Savurana sekreterlikleri kurulması hakkın

daki kanun kabul edildi. 
Ücretin koruması hakkında 95 sayılı Millet

lerarası Çalışma Sözleşmesinin tasdikma ve bu 
Sözleşmeye katılmamıza dair kanun tasarısı 
görüşüldü ve kanun kabul edildi. 

Tarım .işçilerinin dernek kurma ve birleş- j 
me haklarına mütaallik 11 sayılı Sözleşmenin j 
tasdikma ve bu Sözleşmeye katılmamıza dair ! 
kanun tasarısı görüşüldü ve kanun 'kabul edil- j 
d i .1 

İdare Âmirleri O'Kan Sezai ve Erkanlı Or
han'ın, 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Ka
nununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik 
yapmıası hakkındaki kanun teklifi görüşüldü 
ve kanun kabul olundu! 

Hürriyet İstikrazı hakkındaki 11 numara
lı Kanunun 8 nci maddesine bir fıkra eklenme
sine dair kanun tasarısı görüşüldü ve kânun 
kabul edildi. 

TANAK ÖZETİ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Israü 
Devleti Hükümeti arasında 18 Mart 1960 tari
hinde imzalanan Ticaret ve Tediye Anlaşmala
rı ile eklerinin tasdikma dair kanun tasarısı
nın tümü üzerinde bir müddet görüşüldü ve 
görüşme başka güne bırakıldı. 

Gürsel Cemal ve özdağ Muzaffer'in, Mil
letvekillerinin ödenek ve yollukları hakkındaki 
kanun teklifinin ibu teklifle ilgili diğer tasarı
larla birlikte görüşülmek üzere başka güne bıra
kılması kabul, edildi. 

il genel ve belediye meclisleri ile mahalle 
•muhtar ve ihtiyar heyetlerinin feshine ve gö
revlerinin ifa şekline dair kanun tasarısının gö
rüşülmesi, üzerinde üyelerin incelemeler yapa
bilmesini temin için başka bir birleşime bıra
kıldı. 

ihracatı Geliştirme Merkezinin kurulma
sına, dair kanun tasarısının Çarşamba günü 
yapılacak birleşim gündemine alınması kabul 
edildi. 

Birleşime son verildi-

Başkan Divan Kâtibi 
Küçük Sami Er Ahmet 

Divan Kâtibi 
Bayİcal Rıfat 



BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 14,40 

BAŞKAN — Özgiines Mehmet 

KÂTİPLER : Esin Numan, Karavelioğlu Kâmil 
» • • « 

'BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

2. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. •— Af kanunu tasarısı ve Sosyal İsler Ko
misyonu raporu (1/113) (1) 

ıBAŞKAN — Af kanununun müzakeresinde; 
İlim Heyetinden birkaç mütehassısın iştiraki ve 
dolayısiyTe oturumun açık hale gelmesi mevzuu-
bahis bulunmaktadır. Bunu oya koyacağım. 

Buyurun. 
KARAVELİOĞLU KÂMİL — Af Kanunu

nun müzakeresinde mütehassısların bulunmasını 
faydalı ve zaruri buluyorum. Müsaade ederseniz 
oturum açık olsun, mütehassıslardan istediğimiz 
suallerin cevabını alalım. 

'BAŞKAN — Mucip Ataklı. 
ATAKLI MUCİP — Ben de Karavelioğlu'-

nun teklifine iştirak ediyorum. Çünkü sorulma
sı lâzım gelen bâzı teknik mevzular vardır. Mü
tehassısların bunları cevaplandırmasına ihtiyaç 
duyulacaktır. Bu bakımdan açık oturumda gö
rüşülmesi faydalı olur. 

BAŞKAN — Aleyhinde konuşmak istiyen 
kimse var mı? Şu halde bu oturuma mütehassıs
ların alınmasını oyunuza koyuyorum. Katılması
nı arzu edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

ERSÜ VEHBÎ — Efendim, Devlet Plânlama 
Teşkilâtının kurulması hakkındaki 91 sayılı Ka
nunun tadiline dair Kanunun gündeme alınma
sını teklif edeceğim. 

ıBAŞKAN — Efendim, önce Af Kanunu tasa
rısını konusalım. Söz sözcünün. 

(1) 116 sıra sayılı basınayazı tutanağın so-
nunda&ır. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim, önce 
esbabı mucibesi ile birlikte, kanunun tümünü 
okuyalım. Ondan sonra tümü hakkında söz veri
niz. 

ESİN NUMAN — Af kanunu tasarısının sı
ra sayısı 116 dır. Hükümetin ve Sosyal Encüme
nin değiştirişlerini ayrı ayrı müzakere edelim. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Önce gerekçeyi 
okuyalım. 

ıBAŞKAN — Gerekçe çok uzun. Her halde ar
kadaşlar okumuşlardır. Mademki okunması arzu 
ediliyor, oyunuza koyacağım. Gerekçenin okun
masını arzu edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Buyurun, Numan Bey, gerekçeyi oku
yun. 

'ElS'İN NUMAN — Hükümetin gerekçesini 
ben okuyayım, komisyonun gerekçesini de Kara
velioğlu okusun. 

(Hükümet teklifinin gerekçesi okundu.) 
(Sosyal İşler Komisyonunun gerekçesi okun

du.) 
•GÜRSOYTRAK SUPHİ — Mendim, müsaa

de ederseniz sözcü olarak konuşmak istiyorum. 
BAŞKAN — Bu gerekçe de okunduktan 

sonra size söz vereceğim. Müsaade ederseniz okun
ması bitsin. 

(Tasarının okunması bitti.) 
GÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim, müsaa

de ederseniz bu kanunun hazırlanmasındaki esas 
umdeleri arz edeyim, 

Şimdiye kadar çıkmış umumi af kanunlariy-
le bu kanun arasındaki mühim farklardan biri 
şudur : Bunda affı kabullenmeme diye bir kayıt 
koyuyoruz. Böyle bir hüküm evvelki af kanunla
rının hiç birinde yoktu. Bu hususta size bir mi-

3 — 
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sal arz edeyim; bir kimse vardır, suçludur, ken
disini temize çıkarmak mümkündür ama bulun
duğu muhit onu temiz olarak tanımaz. Bunun 
için o şaihsa arzu ederse affı tanımama hakkını 
bahşetmiş bulunuyoruz. Çok çirkin şekilde töh
met altında bulunan bir kimse affı kabul ederse 
muhitinde maddeten kurtulmuş, fakat manen be-
raet etmemiş durumda kalır. Ama mahkeme ne
ticesinde beraet ederse kendisini kısmen temi
ze çıkarmış olabilir. Bu o maksatla konmuştur. 

Aftan istisna edilen suçlar ise şunlar bulun
maktadır : 

Yüksek Heyetinizin daha evvel çıkardığı, 
Millî Korunma suçlarının affına dair 79 sayılı 
Kanunun istisna ettiği suçlar, bu bir. 

İkincisi; Atatürk aleyhine işlenen suçlar, 
Üçüncüsü; Orman Kanununda yazılı suçlar; 
Dördüncü; Türk Ceza Kanununda yazılı suç

lardan kanunda maddeleri sayılan suçlar; yani 
fevkalâde zamanlarda haksız mal iktisabeden-
ler hakkındaki suçlar, 

Beşincisi; 45 sayılı Kanunun, yüksek dere
celi memurlardan vazifesini suiistimal edenler
le sahtekârlık edenler hakkında gösterdiği suç
lar, 

Altıncısı; bütün memurlara aidolup 500 li
radan fazla zimmet, ihtilas, rüşvet suçlan var
sa bunlardan da beş yüz liraya kadar olanlar 
affa dâhil edilmiş, yukarısındakiler istisna edil
miştir. Hükümet tasarısından ayrı olarak taam
müden adam öldürmek suçu hariç, diğerlerinden 
1/3 indirme kabul edilmiştir. Bir de akraba öl
dürenler meselesinde de Hükümet teklifinden 
farklı bir şekilde huzurunuza getirilmiş bulun
maktadır. Bunun sebebi şudur : 

Bundan evvel çıkarılmış olan Af Kanununda 
bilhassa Kuzey - Doğu bölgemizde kan dâvaları 
vardır. Bundan önceki aflarda 18 - 24 sene 
müddetten indirme yapılıp affedilince, mahkû
mun hasımları tarafından müddet az görülmüş, 
hemen harekete geçilmiş, af cemiyetin aleyhine 
olmuştur. Adam öldürmelerine sebebolmuştur. 
Onun için adam öldürme suçlarında bir ceza 
indirme yoluna gitmedik. 

İkincisi 500 liradan yukarı olan ihtilas, zim
met suçları affolma.dığma göre, bir muadelet 
prensipi olmak üzere, onlarda da indirme yap
mamış bulunuyoruz. Burada bir yenilik de şu
dur : Resmî makamlardan müsaade almak şar-
tiyle, hariçte bulunan paraların memleketimize 
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gelmesini kolaylaştırmak gayesiyle, dışarda pa
rası bulunanlar paralarını memlekete getirdik
leri takdirde haklarında bir kanuni muamele 
yapılanı lyacaktır diye konmuş olan hükümdür. 
Bunu Hükümet teklifinden farklı olarak Sosyal 
İşler Komisyonu huzurunuza getirmiş bulun
maktadır. Ana hatları itibariyle mâruzâtım bun
dan ibarettir. 

KUYTAK FİKRET — Efendim, kanun ta
sarısının birinci maddesine baktığımız zaman 
27 Mayıs 1960 tarihine kadar işlenmiş olan suç
ları da içine almaktadır. Adana'dan bir mek
tup aldım, hatırımda kaldığına göre mektubun 
özeti şöyledir; 27 Mayısa takaddüm eden Nisan 
ve Mayıs ayları olaylarında kendisini copla, 
muhtelif vasıtalarla kendisinin yaralanmasına 
sebebolan ve bilâhara mahkûm olan bir polisin 
Af Kanunundan faydalanmakta olduğunu bildir
mektedir. 

Kanunun birinci maddesinde... 
BAŞKAN — Maddelerin müzakeresinde bu 

fikirleri ortaya atsak daha münasibolur zanne
derim. 

Buyurun. 
KUYTAK FİKRET — Efendim, hangi mad

deye sığdığını bilmiyorum; tetkik ettim, hiçbir 
maddeye de sığmıyor. Bunun için umumi olarak 
arz etmeme müsaade etmenizi rica ederim. 

«27 Mayıs 1960 tarihine kadar işlediği suç
lardan» diye bilinci maddede tasrih ettiğine gö
re acaba 27 Mayısa tesir eden olaylarla ilgili 
suçlar da bundan hariçtir denmek suretiyle 
bunların aftan istifade etmesi keyfiyetini önle
mek mümkün müdür? Sözcüden bunun sorul
masını istiyorum. 

BAŞKAN — Buyuran. 
KARAMAN SUPHİ — Bu kanun; 27 Ma

yıstan bu yana çıkarılan kanunların en mühimi
dir. Onun için bu kanunun buradaki müzakere
leri enine boyuna olmalı, aceleye getirilmeme
lidir. Çok iyi bilirsiniz arkadaşlar af kanun
ları cemiyeti istikrara kavuşturmak, bozulan 
düzeni yeniden yeni bir şekle sokmak için çı
karılır. Fakat burada hakkaniyet hususu bil
hassa araştırılır. Biz bu kanunla birçok şeyler 
ortaya getirmiş bulunuyoruz. Komisyon müza
kerelerinde bulunsaydık, mütehassısların fikir
lerini daha detaylı olarak öğrenirdik. Bu kanu
nun şümulünü anlıyalım. Bu kanun T. Ceza Ka
nunundaki suçlara göre çok az ceza görmüş 



B : 28 26 .10 
olanlara olduğu gibi, ağır cezalı olanlara da şü- J 
mulü olması lâzımdır. Aksi halde büyük haksız
lık olur. Bu bakımdan şümulü ya çok dar tut
malı, yahut da geniş tutmalıdır. En büyük me
sele buradadır. Adaletli bir iş yapılmalıdır. 

Evvelce çıkarılmış olan af kanunları gibi, 
bu af kanununun da cemiyette birtakım aksül-
âmelleri olacaktır. Haksızlık olursa, cemiyetin 
bünyesinde rahneler açılmış olur. 

İkincisi orman suçlarına af tanımıyoruz. 
Orman mevzuu politik bir mevzudur. Orman 
yakmayı adam öldürmeden daha ağır kabul 
ediyoruz. Fakat kusurları hallerden mütevellit 
yangınlar da olabilir. Bunlar da aftan mahrum 
olmamalıdır. Orman dâvası diğer suç unsurları 
gibi cemiyetin fertlerinin birbirleriyle münase
betleri üzerinde tesiri olmıyan bir şeydir. Bu | 
kanunda âmme haklarından mahrumiyet mah
kûmları için de bir hüküm göremedim. 

Bu arada bir şey daha arz edeceğim; Yassı-
ada'dakilerin muhakemesi devam etmektedir. 
Mahkemenin ne karar vereceği malûm değildir. 
Belki bir karara varacak. Yalnız bundan evvel 
Demokrat Partiyi kapadık. Bu partinin seyyia-
tına iştirak etmiş olan kimseler belki ileride be-
raet eder, siyasi hayata tekrar atılır, memleke
tin başına bir çorap örerlerse o zaman ne yapa
cağız. Binaenaleyh ya çok dar tutalım veyahut 
da çok geniş tutalım. Gözümüzden kaçan bir 
husus olursa çok derin yaralar açar. 

ESİN NUMAN — Arkadaşımız pek haklı 
olarak bir hususa temas buyurdular, ileride vu
kuu muhtemel endişeleri giderebilmek için bir 
buçuk aydan beri bu kanun tasarısı üzerinde 
ciddî çalışmalar olmuş ve o çalaışmalar netice
sidir ki, Yüksek huzurunuza gelmiştir. Af ka
nunu tasarısındaki hükümler mümkün olduğu 
kadar dar tutulmuş, ileride cemiyette bir rah
ne açacak suçluların bu aftan istifade etmemesi 
hususu sağlanmıştır. Aftan istisna edilen madde
leri huzurunuzda okursak benim bu mevzudaki 
mâruzâtıma hak verirsiniz. Şu elimdeki üç say
fa içerisinde; aftan istisna edilen suçlar belirtil
miş bulunuyor. Bunlar; meselâ, orman yakma
lar, ırza tasallut, fesat hareketleri, dinî inanç
ları istismar edenler ve saire. Pek çoğu var. 

Yarbay Karaman'm halen muhakemeleri de
vam eden kimseler hakkındaki endişesine gelin
ce ; bunlar da affın şümulü dışında tutulmuşlar- | 
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dır. Bu itibarla böyle bir endişeye mahal yok
tur. 

BAŞKAN — Sözcü. 
GÜRSOYTRAK SUPHİ — Bendeniz Kara-

man'a cevap vereeeğim; Türkiye'de umumi af 
gerekçede de belirtildiği üzere, iki defa çıkmış
tır. Başkaları da vardır; fakat bunlara af de
mek doğru değildir. Yaptığımız bütün çalışma
lar neticesinde edindiğimiz intibaa göre kusur
suz bir Af Kanununun çıkmasına maddeten im
kân yoktur. Af Kanunu muhakkak kusurlu olur. 
Bunu böyle kabul etmek zarureti vardır. 

Bu bakımdan arkadaşımız Numan Beyin te
mas ettiği gibi, maddelere geçtiğimiz zaman gö
receğiz, birçok kanunlardan maddeler zikredil
miştir. İstisna edilenleri arz edeceğim. Huzuru
nuza bir cetvelle gelmiş bulunuyoruz. 

Bundan önceki affın neticelerinin âmme vic
danında ve cemiyet hayatındaki tesirleri, tec
rübe edilmiş, resmî bilgiler bu, hususlarla işti
gal eden makamlarca rakamlandırılmıştır. Ista-
tistiki bilgilerden istifade etmek suretiyle, yap
tığımız inceleme neticesinde, bahsedilen bu suç
ları aftan istisna etmiş olmaktayız. 

Orman mevzuuna gelince : Hakikaten mem
leketimizin en hayatî mevzularından bir tanesi
nin orman olduğunu biliyoruz. Bu bakımdan in
sanda buna daha çok önem verdiğimizi, bilhassa 
memleketi kurtarmak bakımından bu dâvaya 
daha fazla önem vermek mecburiyeti dolayısiyle 
buna kararlı olduğumuzu belirtmek maksadiyle 
affı yoluna gitmiş bulunmamaktayız. Bir de, 
memleketimizin menfaati bakımından Yassıada'-
da bulunan sanıkların siyasi haklardan mahrum 
edilmesi Af Kanunu ile bağdaşamaz. Bu, 27 
Mayıstan evvelki suçlara aittir. Yani 28 Ma
yısa kadardır. 28 Mayıstan itibaren olan suç
larla alâka ve münasebeti yoktur. Onun için 
ileride kanunlar çıkarmak belki mümkündür. 

SOYUYÜCE ŞEFİK — Muhterem arkadaş
larım, kendimce önemli gördüğüm bir hususu 
arz etmek istiyorum. Biz Af Kanunu değil, Af 
Kanununda tadadedilen suçların teciline ait bir 
kanun çıkarmak istiyoruz. Müsaade ederseniz 
Af Kanunu tâbirini kullanmıyalım. Çünkü bu 
tâbir iki defa tecrübe edilmiş, ikisinde de çok 
kötü neticeye varılmıştır. Af Kanunu yerine 
bu suçları tecil eden bir kanun diyelim. Dolayı
siyle bu şahıslar yeniden bir suç işledikleri tak-
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dirde aynı suçtan dolayı tekrar mahkûm ola
caklardır. Bu bakımdan yeniden gözden geçi
rilmek ve ismine de suçların tecili denilmek su
retiyle yeni bir tasarı getirilmek üzere bu tasa
rının komisyona iadesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, 
GÜRSOYTRAK SUPHÎ — Şefik Bey haklı 

bir noktaya temas ediyor. Komisyonun da bu 
husus, esasen, nazarından kaçmamıştır. Huzu
runuza getirdiği kanunun 3 neü maddesine ba
karsanız tekerrürü halinde affedilen suçlar ay
niyle çektirilecektir kaydı bulunmaktadır. Onun 
için müsterih olmalarını rica ederim. 

SOYUYÜCE ŞEFtK — Bu; tecil kanunu ol
malı, af kanunu adı altında değil. 

BAŞKAN — Taşar. 
TAŞAR DÜNDAR — Bütün endişeler mad

delerde giderilmiştir. Maddelere geçilmesini tek
lif ediyorum. 

BAŞKAN — Yıldız. 
YILDIZ AHMET — Bundan sonraki fikir

lerimize daha kolaylıkla istikamet vermesi için 
af dışında tutulan suçları not almamıza müsaa
de edecek şekilde özetlenmesini rica edeceğim. 

BAŞKAN — Küçük. 
KÜÇÜK SAMİ -— iki defa okunma olacağın

da n-, vakit kaybına sebebolacaktır. 

BAŞKAN — Suphi Karaman. 
KARAMAN SUPHİ — Sözcü arkadaşımızın 

ifadesine rağmen bu kanun dar tutuluyor. Hak
sızlık olur. Mademki, af diye bir kanun çıka
rıyoruz, memlekette,... şu anda, bundan istifade 
edecek mahkûm az değildir, hiç olmazsa dörtte 
birdir. Bu noktayı düşünmek lâzımdır. 

Bir de madem ki, bir af kanunu çıkarıyoruz, 
bâzı mahkûmiyetlerde de yıl indirmesi yapabili
riz. Heyeti umumiye üzerinde durmak ve hiç-
olmazsa üçte bir bir indirme yapmak lâzımdır. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Kanu
nun tümünü üzerindeki görüşmelerin yeterliği
ni kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

KUYTAK FÎKRET — Efendim, sual sor
muştum, cevap alamadım. 

BAŞKAN — Maddeler üzerinde konuşulur
ken cevap verilir, efendim. 

£'ÜRSOYTRAK SUPHÎ — Haıb Okulunda 
vukua gelen kaza neticesinde yaralama ve adam 
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öldürmekten mütevellit suçun da bu affın içine 
girebilmesi için kanunun başlığına 28 Mayısa 
kadar olan suçlar dersek muhtemel hatayı önle
miş oluruz. 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesi kabul edil
diği için birinci maddeyi okutuyorum. 

Af Kanunu 

MADDE 1. - - 27 Mayıs 1960 tarihine kadar 
işlenmiş olan suçlardan : 

A) Taksirli cürümlerle kanunların yukarı 
haddi beş seneyi geçmiyen hürriyeti bağlayıcı 
bir ceza ile yahut yalnız para cezası ile cezalan
dırdığı veya müsadereyi veya bir meslek ve sa
natın yapılmamasını veya bu cezalardan birini 
veya birkaçını istilzam eden fiiller hakkında ta
kibat yapılmaz. 

Bu fıkra hükmünden istifade edecek olanla
rın affı kabul etmemeye hakları vardır. Bu hak
kını kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itiba
ren bir ay içinde kullananlar hakkında tahki
kat veya takibata devam olunur. Mahkûmiyet 
halinde bu hakkın kullanılmış olması aftan isti
fadeye engel olmaz. 

B) Beş sene ve daha az hürriyeti bağlayıcı 
bir ceza ile mahkûm olanlar fer'î ve mütemmim 
cezalar ile ceza mahkûmiyetlerinin neticelerine 
de şâmil olmak üzere affedilmiştir. 

C) Beş seneden fazla hürriyeti bağlayıcı 
bir ceza ile mahkûm olanların cezalarının üçte 
biri indirilir. Ancak indirilen miktar beş sene
den aşağı olamaz. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim, birinci 
maddenin (A) fıkrasının ikinci bendinde zaman 
tahdidi yoktur. Affı kalbul etmemek serbest bı
rakılmıştır. Bunun zamanla mukayyet kılınması 
zarureti vardır. Bunun bir ay tâJbiri ilâve edil
miştir. 

ESÎN NUMAN — Baş tarafın 28 Mayıs ola
rak tadilini istiyoruz. 

SOYUYÜCE ŞEFİK r - Efendim, ilk defa şu 
soracağım hususun affın şümulü içine girip gir
mediğini öğrenmek istiyorum. Hepinizin bildiği 
gilbi ,bir kooperatif evleri şirketi vardır, ihti
lâlden daha evvel Adnan Menderes'i Sevenler 
Cemiyeti namı altında bir cemiyet kurulmuştur. 
Daha sonra iflâs eden bu yapı kooperatifi ki, 
Ibuna Güvenevler Yapı Kooperatifi Şirketi, diye 
bir isim vermişler ve kooperatif kurmuşlar, hiç-
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bir sermayeleri olmadığı halde mütaaddit kişi
lerden beş bin lira alarak büyük suiistimal yap
mışlardır. Acaba şuradaki hükümler içine bu 
giriyor mu, girmiyor mu? 

GÜESOYTRAK SUPHİ — Beş yüz liraya 
kadar olanlar ya zimmettir, ya ihtilastır. Bun
lar istisna edilmiştir. Binaenaleyh, bu söyledik
leriniz aftan istifade edemezler. 

SOYU YÜCE ŞEFİK — Birinci maddenin için
de geçen «af» kelimesinin «tecil» olarak değiş
tirilmesini talebediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ER AHMET — Birinci maddenin (a) fıkra

sında «Müsadereyi veya bir meslek ve sanatın 
yapılmasını veya bu cezalardan birini» diye bir 
tâibir var. Meslek veya cezadan men iki şekilde 
olur. Birisi munzam cezadır, birisi de kati ceza
dır. Şimdi burada meslek ve sanatını kötü vol-
da kullananlar bu fıkrada affediliyor. Farz ede
lim ki, bir doktor kürtaj yapmış, bir kadının 
ölümüne seibeffoo'lmuş. Bunu affetmeye imkân 
yoktur. Bu gibilerin aftan istifade ettirilmemesi 
lâzım gelir. 

KAPLAN KADRİ — Birinci maddenin (a) 
fıkrasının ruhunu mütehassıs beylerin izah et
melerini rica edeceğim. Hesap ile belirtmelerini 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Koksal Osman. 
KOKSAL ORMAN — Efendim, ben de bu 

Af Kanunu kelimesi üzerinde duracağım. Şefik 
Bey arkadaşımızın teklifi bana lâtif geldi. Bu
nun için Komisyon Sözcüsü arkadaşımız bizi 
aydınlatabilirler mi? Tecil kelimesini kullanır
sak ne olur"? Bunu rica edeceğim. 

BAŞKAN — Mütdhassıs arkadaşa söz veri
yorum. 

OEVAT ODYAKMAZ — lîf^.lim. ım-i.le 
hakkında umumi mahiyette müsaade buyuru hır
sa mâruzâtta bulunayım. Af Kanununun birinci 
maddesinin (A) fıkrası umumi af mahiyetinde
dir. (B) fıkrası sadece mahkûmiyet maddeleri
ne taallûk eden bir madde olup bu, mahiyet iti
bariyle hususi bir af mahiyetindedir. (O) fık
rası da aynı şekildedir. Hususi af mahiyetinde
dir. (A) fıkrasındaki umumi af iki kısma ayrıl
mıştır, birisi taksirli cürüm, diğeri de kasıtlı 
olan cürümdür. Ta'ksirli olan cürüm her hangi 
bir suç işlemesinden mütevellit meydana gelen 

.1960 O : 1 
failin «hal:idir. Netice arzu edilmemiştir. Kasıtlı 
suç ise, kasda makrun olarak işlenmiş suçtur. 
Bunda failin istediği netice doğmuştur. Netice 
olarak arzu edilerek bir suç işlenmişse bu tak
dirde bunlara kasıtlı suç diyoruz. Taksirli cü
rümlere misal olarak şunu vereceğim ; meslek 
veya sanatta tedbirsizlik, dikkatsizlik, acemi
likle işlenmiş suçlardır. Aşağı - yukarı taksirli 
suçla'r, denildiği zaman bugün tatbikatta yalnız 
bunlar mevzuübahsolmaktadır. Bunun dışında 
baş/ka bir suç yoktur. Bu suçların hepsi affa gi
riyor. 

•Sonra; kanunların yukarı haddi beş seneyi 
geçmiyen, hürriyeti bağlayıcı cezai ile cezalan
dırdığı suçlar. Bu suçları; kanunlar ahlâki 
redaeti daha az suçlar olarak suç kaibul ediyor; 
Bunları dalha hafif suçlar olarak .kaibul ediliyor. 
Bunlar da affa giriyor. Bu arz ettiğim suçlar; 
bundan evvel çıkan iki umumi af kanununa da 
girmişlerdir. 

Sonra ; yalnız para cezasiyle cezalandırılan 
«Müsadere veya meslek veya sanatın yapılma
masını veya cezalardan biri veya birkaçını istil
zam eden fiiller hakkında takibat yapılmaz.» 
hükmüne gelince; bunlar Türk Ceza Kanunun
da kabalhat ismi altında tedvin edilmiş suçlar
dır. Hafiftir. Esasen kabahatte kasıt aranmaz. 
Bu itibarla bu affın şümulüne dâihil edilmek
tedir. Bir meslek ve sanatın yapılmaması doğ -
rıtdan doğruya kabalhat kısmına girer ve ce
zaları müstakildir. Yalnız kaibahat fiilinde kasıt 
aranmaz. Kürtaj meslek ve sanat suçları me-
yanmdaldır, kaJbahat değil cürümdür, ve bu ce
za affın şümulünün dışında kalmaktadır. Bu 
bakımından meslek ve sanatını yapamama ce
zasının amfili şümulüne giren kısmı, yalnız ka
bahat tarzında olanlar içimidir. 

Miktara gelince, (lb) bendinde 5 sene ve 
dalha az hürrriyeti bağlayıcı bir ceza ile mah
kûm olanların 5 senelik müddeti affedilmekte
dir (e) bendinde ise, 5 seneden fazla ceza 
alanların malhkûm oldukları cezaların üçte biri 
indirilir, denmektendir. Şöyle, bir misal alırsak; 
bir kimse beş seneden dalha az bir cezaya malh
kûm olmuşsa bu cezanın tamamı affa giri
yor-. Beş serîe'den fazla ise üçte biri almıyor. 
24 sene suçu varsa sekiz sene gidiyor. 16 se
neye iniyor. 6 sene a'lmuşsa üçte biri inince bir 
adaletsizlik olacaktır diye düşünüldü altı se
nenin üçte biri iki senedir, iki senesi affola-
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eak, dört sene kalacaktır. Halbuki (B) bendin
de beş senenin tamamı affedildiği için indi
rilen miktar beş seneden aşağı olamaz. Altı 
deneye bir kimse mahkûm. olmuşsa beş Sene&i 
affolunacak bir senesi kalacaktır. A'f veya te
cil Kanununun hukuki neticesine gelince; bun
lar arasında hukuki neticeleri itibariyle çok 
mühim bir fark vardır. Ceza Kanunumuzun 
kabul ettiği sisteme göre suçlar kabahatlar ve 
cürümler olmak üzere iki kısma ayrılmıştır. 
Biz umumiyetle cürümleri ele alırsak, cürüm
lerde cezası tecile uğrayan fail hüküm kati-
leştiği tarihten itibaren beş Sene içinde her 
hangi bir suç işlerse tekrar ceza avdet ediyor, 
,ceza çektiriliyor. Eğer beş sene zarfında suç1 

işlemezse hiç işlememiş gibi kabul ediliyor. 
Halbuki af Ibaşkadır. Af yapıldığı takdirde bi-
'lâJhara suç işleyip işlemediğine hiçbir suretle 
bakılmaz. Çünkü af bütündür. Suçun bütün 
hukuki neticelerini ortadan kaldırır. 

Ben şimdi burada bir noktaya temas et
mek isterim; umûmi af mahiyetinde olan ka
nunun sadece birinci maddesinin '(A) fıkrası-
dır. (b) ve (c) fıkraları ise hakikatte af den
miş olmakla beraJber, af değil, tecil mahiyetin
dedir. Çünkü Hükümetin üçüncü ve komisyo
nun dördüncü maddesi; bu (b) ve (c) bentle
rinden faydalanılanların kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren mahkûm oldukları 
cezanın her halde beş yıl zarfında suç iş'liyen-
ler tekrar avdet eder. Her halde beş yıl denme-
sindeki murat budur. Şimdi gaye affın faydalı 
olmasıdır. Cezada müruruzaman meselesi var
dır. Halbuki biz her halükârda uzun bir "müd
det affedilen kimselerin suç işlemîyeceğini dü
şünüyoruz. Bu cezalarda müruruzaman 5 sene
dir. Beş sene içinde yeni bir makûmiyet almıya-
cağmı düşünerek bu şkilde hazırlamıştık. Bi
naenaleyh birinci, maddenin başlığında ve için
de -geçen af kelimelerinin tecil olarak değişti
rilmesine lüzum yoktur. Bu hüküm kâfi gele
cektir, kanaatindeyim, maruzatım bundan iba
rettir. 

BAŞKAN — Er Ahmet. _ 
ER AHMET — Efendim, beş seneye kadar 

hürriyeti bağlayıcı cezaflarda ahlâkı zafiyeti 
olan doktorun kürtajdan dolayı affedilmemesi 
ieabeder. Bunun affın dışına çıkarıldığına dair 
bir maddeye rastlıyamadım. Bu hususta bizi 
aydınlatırlarsa memnun kalırız. 

.1960 0 : 1 
BAŞKAN — Birinci teklifinizi geri alıyor 

musunuz?? 
ER AHMET — Mütehassıs arkadaşım me-s 

lek ve sanatın tasrih edilmesi hususunda ne 
düşünüyorlar, bizi aydınlatırlarsa memnun 
kalırız. 

ATAKLI MÜOIP — Kürtaj bir sanat de
ğildir. Güzli yapıılyor, esasen cezası vardır. 

SOYUYÜCE ŞEFİK — Efenddim, sözcü 
arkadaşımızın ifade ettikleri gibi Hükümet 
teklifinin 3 ncü maddesinin b ve c bentlerinde 
gösterilen hususlar İki, hususi af 'mahiyetti taşıyan 
bu suçların tekerrürü halimde beş semedem az ol-
ımamak üzere aynı ceza bir daha çektirilir. Yani 
burada tiecil pozisyonu hlâısıl olmuştur. (Acaba 
(a) fıikralsı için niçin bu taftibik ediltoemiekftedir? 
(a) fıkrasındaki fiiller halbkınlda takibat yapıl
maz, sonucu tıecil ©ditilir .diye hüküm bulumm-alsı
nın bu suıçları işliyenler üzerinde büyük tesiri ola
caktır. Ayrıca topyekun kanonun; cemiyet içinde 
aftan istifade edenler üzerinde çok büyülk tepkisi 
varıdır. Bir-misal verumek isterim; benim 17 ya
şındaki kaıldeşiml 1950 Nisan ayında, haksız ola
rak bir vazifeye gönderip orada snıda boğulması
na sebep olan bir liste öğrfeltmıeni bundan istifade 
iert'mıiş, ceza görmemiştir. Biz bu şieMldie kardeşimi
zin şjehiit edilmesini görüp acısını içimizde hisse
derken o kollumu sallaya sallaya geziyor ve Dev
letin en mühim mevkilerinde oturuyor. Bu bizim 
için bir acıdır. Halita bu adam, 'bundan sonra bile 
birçok suçlar' işlemiştir. Bunun bizim illerimizde 
bıraktığı tesiri bir düşünün. Onun için af kelimesi 
yerine, «ezamın tecilini koymak yerimde olacaktır. 
Cemiyetteki tefsiri de iyi olacaktır. Maddenin te
cil teklifimi içine alacak şekilde tadil edilmesini 
rica ediyorum. Suçlu vatandaşlar bakımımdan ol
duğu ıgibi, karşıdaki vatandaşlar üzerimde de iyi 
tesir bırakır, kanaatindeyim. 

KAPLAN KADRİ — Sayuyücemin fikrine 
bende iştirak ediyoırum. Ancak, bu kanunum yü
rürlüğe girmesinden önce bir kilmıse suç istemiş de 
mahlkûım olmamıişisa ne olacak? 3 ncü maddemin 
hükmüne gireelek mıi? Bu maddenin MJbik edile
bilmesi için, bu kanunum yürürlüğe girmesinden 
önce suç işliyenlerim takibata uğraması, maıhkûtnı 
olmuş bulunması lâızıtm. Ya takibat yapılmaızsa 
kalıyor. Üçüncü maddemin ruhu bağdaşamıyor. 
Takibat yapılmalıdır. Tecile girmelidir. Böylelikle 
âdil vıe şümullü Ibiir sistemi konulmuş olur. Bir 
ikinci nokta, da Sinop HapSa nesinde büyükbaş 
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hayvan hırsızlığımdan 63 seneye mahkûm olmuş 
bir adam gördüm. Bu 63 semenin üçte birini indi-
rirsek daha 43 sene belldiyeeektir. 

GÜRSOYTRAK SITFHÎ — Cezaisinin 21 so
nesi affedilmiş oluyor. 

SOLMAZER İRFAN — Bu kanunun (A) 
fıkrasının ikinci bendimde affı reddeftimeik haikkı 
kişiiye tanımimısştır. Kişi mulhafceimie sonunda mah
kûm olursa, yine bu affın şümulünden istifade 
•eder kaydı konmuştur. Kişi mademki temiz eık-
ımaya ahdetmiştir. Neticenin mahkûmiyetle daıhi 
sonuçlanmasına katlanması gerekir. Bu bakumdan 
o fıkranın bu şekilde dü&eMhnesini teklif ediyo
rum. 

ERSÜ VEHBÎ — Gıcrek ikanunun başlığımda, 
gerekse birinci maddenin her üç fıkrasında da te
cil lâfımın kullanıl/mam lehindıeyim. Bu konuşan 
arkadaşlarımdan şuınu sioıftnak Merim. Suçlar bir
leşti. Takibat safihasında olanlar hakkında tama-
miylie takibat m'cnedildiiği takdirde, tenden evvel 
konuşan arlkadaşım Kadri Kaplamın da işaret et
tiği gi!bi,b undan evvelki veya sonraki fıkralarda 
serd edilen suçu işleyip hapise girmiş ve affa uğ
ramış bir adam gibi, bunlar bundan sonra da aynı 
suçu işlerlerse gene bu cezanın neticeleri onun 
üzerine inzimam edecek mi? Ben inzimam edece
ğine kaaııi bulunuyorum. Aksi hailde ayrı ayrı 
muamele yapmış oluruz. 

ıBAŞKAN — Yıldız. 
YILDIZ AHMET — A ve B fıkralarındaki 

suçlar arasımda fark varıdır. Suçun biri'si taksir
lidir. Beş sene af olur. Burada taksir kel ianesi, 
öbürlerinden farklı bulunması kana/ti ite konul
muştur. Bu cezayı 3 ncüi maddedeki kasıtta bağla
mak, bunları da aynı zaviyeden görmek kanun 
vâzıı bakımından bunu nazarı iftftbara almak icaib-
eder. 

(Bininci maddcnim o'lduğu gilbi kalmasını .teklif 
«diyorum. Yalnız (a) fıkrasının son kısmında hu
dut yoktur, burası sarih değildir, yukarı ile bağ
lamak zorundayız. Bana öyle geliyor ki, yukar-
daki cümlelere bakınca aşağıdaki müstakil mâna
sına geliyor. Beş seneyi geçmüyehler içindir. Ta-
kiibaıt yapılmadığı zıamanda bunu tesbit etmek 
zordur. Çünkü ceza takibat yapılmadan ne kadar 
olacak belli olmaz. 

SOYUYÜCE ŞEFİK — Efendim, (a) fıkra
sında şöyle bir hüküm vardır; (!beş seneyi geçmi-
yen hürriyetti bağlayıcı bir ceza ile yahut yalnız 
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para cezası ile cezalandırdığı veya müsadereyi... 
den iliyor. Müsadereyi keHimesi müstakil bir şey 
kasdeitimektedir. Bunun hakkında izahat verilme
lini rica ediyorum. 

MÜTEHASSIS AVNÎ KURTBİLEK — Af 
kanunu mu, tecil kanunu mu olması tekrar mev
zu uba'hsedildi. Malûmu âliniz Türk Ceza Kanu
nunda tecil başlı başına,bir müessesedir. Tecil 
için birçok şartların meydana gelmesi lâzımdır. 
Bu Af Kanununa tecil kanunu dersek bu mües
seseyi yok etmiş oluruz. Onun için bunu, Af Ka
nunu olarak çıkarmak tatbikata ve Türk Ceza 
Kanununun umumi hükümlerine uygun olur. 

Sonra (A) fıkrasındaki; «.. Bir meslek ve sa
natın yapılmasını iltizam eden,» tâbiri üzerinde 
duruldu. Arkadaşımın da ifade ettiği gibi, bun
lar hapis cezasını müstelzim olmıyan cezalardır. 
Hapis cezası olmadığı için aşağı ve yukarı had, 
mevzuubahis değildir. Bu hususta zina üzerin
de de duruldu. Zinadan mütevellit meslekten 
men, kürtaj için de varit olacaktır. Bunun da ce
zası Türk Ceza Kanununa göre 7 seneden başla
maktadır. Yedi senelik suçlular affın dışında ka
lacak meslek ve sanatından mahrum olacaklar 
ve birinci madde ile bu aftan istifade edemiye-
eeklerdir. 

Affı kabul etmeme, diğer iki Af Kanununda 
olmıyan yeni bir hükümdür, Avrupa'da son za
manlarda af kanunlarına bu hüküm konmaya 
başlanmıştır. Mahkemeye verilen şahıs beraet ede
ceğini düşünerek bu haktan istifade yoluna gide
ceklerdir. Aftan istifadeyi düşünmiyen kimseler 
esasen bu yola baş vurmıyacaklardır. Bunun için 
beraet edecekleri kanaatinde olanlar bu zevkten 
mahrum kılmamak gibi bir yolu kabul edilmek
tedir. Bunlar mahkûm oldukları takdirde bu af
tan istifade etmesinler dendiği takdirde, hiçbiri
si affı kabul etmeme mekanizmasından istifade 
edemiyeeeklerdir. Çünkü mahkemenin vereceği 
karar belli değildir. Bu itibarla bu gibilerini bu 
haktan mahrum etmek adaletsizlik olur düşünce
si ile konmuştur. Bu hakkı ikinci fıkrada geri 
almıyalım diye maddeye ilâve edilmiştir. 

BAŞKAN — Efendim, 1 nci madde hakkında 
kifayeti müzakere takriri var. 

ERSÜ VEHBİ — Benim sualime cevap ver
mediler. 

GÜRSOYTRAK SUFHÎ — Efendim, burada 
tecil deösek, esasen adlî merciler bugün çok mah
mul bir haldedir, sonuna kadar bu dâvaları yü-

— ' ' • — 
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rütmek lâzımdır. Şimdi bunları otomatikman 
kaldırmak lâzım gelir. Bu suretle dosyalar rafa 
kaldırılacaktır. En büyük faydası da buradadır. 
Tecil dersek sucu işlediği tarihten itibaren mu
teberdir. Kanunun verdiği hakkı vermekle bera
ber suçluyu uzun müddet zan altında bırakmış 
oluyoruz. 

ERSÜ V E H B İ - - Efendim sualim şu idi: 
Aynı suçu işlemiş iki kişinin birisinin dâvası hük
me bağlanmıştır; diğerinin ise hükme bağlanma
mıştır ve takibat devam etmektedir. îkisi de bu 
hükme göre affa tâbi olacaktır. Fakat, bu iki ki
şiden hüküm giymiş olan sonradan tekrar suç iş
lerse affa uğramış olan cezası da ilâve edileceği 
hailde, diğeri yani hüküm giymeyen affa tâbi olan 
bundan sıyrılacaktır. Onun için. takibat halinde 
olanların da hükme bağlandıktan sonra affa tâbi 
tutulması lâzımdır. Bu hususun tavzih edilme
sini istiyorum. 

MÜTEHASSIS GEVAT OD YAKMAZ — 
Efendim, af kanunlarının esas prensibi takipte 
bulunan suçlara da şâmildir. Takipte bulunan 
suçların neticesi düşünülerek affa tâbi tutulur. 
Takibin devam edip hükmün verilmesinden' son
ra affa tâbi tutulmalarının imkânı yoktur. Zira. 
Af Kanunu çıktıktan sonra bu takibat durur ve 
'bunlar hakkında adlî sicil tutulmaz. Ya af çıkar
tılacaktır. Ya çıkartılmıyacaktır. Af çıkartıl -
mıyacak tecil kanunu çıkartılacaksa bütün işler 
ve takibat devam edecektir. Hükme bağlandıktan 
sonra tecil edilecektir. Şayet kabahat olan, tak
sirli olan suçlar üzerinden bir sünger geçirilmek 
isteniyorsa bu af kanunu olur. 

BAŞKAN — Bu hususta sözcü kâfi derecede 
izahat verdi. 

ERSÜ VEHBİ — Soruma cevap olmadı efen
dim. 

BAŞKAN — Müzakerenin yeterliği teklifini 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Reddedilmiştir. 

Vehbi Ersü, buyurun. 
ERSÜ VEHBÎ — Arkadaşlarımız tecil mües

sesesinden bahsettiler. Tecilin aleyhinde de ko
nuşanlar oldu. ] 

Benim istediğim şudur: Bir suç işlenmiş, ta
kibattadır. Birisi bir suç işlemiş mahkûm olmuş
tur. Bunların ikisi de aynı mahiyette kabul edi
lemez. Suçu işlemiş, mahkûm olmuş kimse aftan 
istifade ediyor, diğeri ise suçu işlemiş ve fakat 
henüz neticelenmemiş. Henüz sfcnık durumunda 
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olduğundan her hangi bir suçu da yoktur denebi
lir. Bunların ikisi de hakikat, Fakat biribirinden 
ayrı ayrı muamele yapılmış oluyor ki, adalete 
aykırıdır. Bunun üzerinde durulması gerekir. Bu 
bakımdan maddeye sarahat verilmesini istiyo
rum. 

BAŞKAN — Hükümet mümessili. 
ADALET BAKANLIĞI MÜMESSİLİ AVNİ 

KüRTBÎLEK — Efendim, şimdi esas itibariy
le Vehbi Beyin teklifleri adilânedir. Fakat bu
nun tatbikatta imkânı yoktur. Çünkü birisi sa
nıktır, birisi mahkûmdur. Bunun suçlu olup ol
madığı, mahkûm olup olmıyacağı belli değildir. 
Dereeattan geçmemiştir. Bu bakımdan bunun 
tekerrüre esas olabilmesi için umumi, hükümle
re göre mahkûm olup cezasını çekmiş olması 
lâzımdır. Bu şekil kararlarda lâubaliliğe mĞy-
dan verebilir Tatbikatta faydalı olmaz, bilâkis 
zararlı olur. Mahkemelerin işini de boşu boşuna 
karıştırmış oluruz. Fikir itibariyle adilânedir. 
Birisi sanık, diğeri mahkûmdur. Mahkûmlar 
tekrar suçu işledikleri takdirde cezalarını çek
meleri lâzımdır. 

YILDIZ AHMET — Efendim, gayet küçük 
bir noktaya temas edeceğim. Bu fıkranın ikin
ci yarısında şöyle bir ibare var: «Müsadereyi 
veya bir meslek ve sanatın yapılmamasını ve
ya bu cezalardan birini veya birkaçını iltizam 
eden fiiller hakkında takibat yapılmaz.» Şu hal
de müsadereyi iltizam eden fiiller affedilmekte
dir. Bunu ben biraz tehlikeli görüyorum. Bu 
hususun iyice tavzih edilmesini istiyorum. 

TAŞAR DÜNDAR — Efendim, Vehbi Be
yin mütalâası doğrudur. Askerlikte aynı za
manda er döğen iki subaydan birinin suçu hük
me bağlanacak, diğerinin ise takibatı devam et
miş olacak. Affa uğradıktan sonra, hüküm giy
miş olan birçok haklarını kaybedecek, meselâ 
Akademiye giremiyecek. Diğeri ise takibat saf
hasında affa uğradığı için bu haklardan istifa
de edecek. Bu adaletsizlik olur. Zira aynı an
da aynı suçu işlemişlerdir. Vehbi Beyin müta
lâası doğrudur. 

ESÎN NUMAıV — Efendim, bir defa Ah
met Yıldız Beyin tehlikeli gördüğü müsadere 
kelimesi Anayasanın 72 nci maddesi ile ilgili 
müsadere değildir. Oradakini Yassıada'daki sa
nıklar için kaldırmış bulunuyoruz. Oradaki mü
sadere ile buradaki müsadere arasında hiçbir 
münasebet yoktur. 

•£• - w -
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(A) fıkrası üzerinde de arkadaşlarımızın mü

talâaları olmuştur. Bu bir zarurettir. Bu bütün 
af kanunlarında bir zaruret, teknik bir mecbu
riyettir. Çünkü bu gibi» taksirli suçlarla kanun
ların yukarı haddi beş seneyi gcçmiyen hürri
yeti bağlayıcı bir ceza ile yahut yalnız para 
cezası ile cezalandırdığı veya müsadereyi veya 
bir meslek ve sanatın yapılmamasını veya bu 
cezalardan birini veya birkaçını iltizam eden 
fiiller hakkında takibat yapılmaz... Denmekte
dir ki bu fiil hakkında takibat yörütülmiyecek, 
duracaktır. Bu teknik bir zaruret, teknik bir 
mecburiyettir. Yörütülecektir, diye ısrar etmek 
yersiz olur. Ve netice (B) fıkrasiyle birleşece
ği için affedilecektir. Mütahassıs arkadaşımızın 
da belirttiği gibi bu, mahkemeleri fuzuli şekil
de şgal, bir lâubaliliği davet edecektir. Bu ba
kımdan bunun tecil ile bağdaştırılması müm
kün değildir. Kanunun başlığının değiştirilmesi 
mümkün değildir. Bunu bir Af Kanunu tasarısı 
şeklinde kabul etmek mecburiyeti vardır. 

BAŞKAN — Soyuyüce. 
SOYUYÜCE ŞEFÎK — Efendim, burası ka

nun yapan bir müessesedir. Binaenaleyh müm
kün cJmıyan hiçbir şey yoktur. Şu şekilde iken 
bu şekilde değişir, mümkündür. Bir defa biraz 
evvel Dündar Taşar ve Vehbi Ersü arkadaşı
mızın bahsettiği gibi (A) fıkrasını olduğu gibi 
bıraktığımızda büyük bir haksızlık olur. Kanun 
eğe"'* bir tecil kanunu mahiyetini alırsa bu ada
letsizlik kendiliğinden ortadan kalkmaktadır. 
Belki mahkemeleri fuzuli işgal edeceği ortaya 
sürülür. Mahkemeler, eğer bir Af Kanunu çık
mamış olsaydı bu dâvaları görmeye mecbur de
ğiller mi idi? Elbette ki, göreceklerdi. Biz Af 
Kanununu mahkemelerin işini hafifletsin diye 
çıkarmıyoruz. Belk de ileride gelecek bir kanun
la mesai saati 8 saatten 12 saate çıkarılacak
tır. O zaman mahkemelerin boş zamanı kala
caktır. 

Saniyen müsadere kelimesinin üzerinde ben 
de durmak isterim. Hudut nedir? Bu suretle 
yold-ı 5 kamyon mal müsadere edilmiştir. Ka
çakçı hakkında takibat yapılmam. Fakat müsa
dere edilen mal ne olacaktır? Veyahut da mü
sadereyi ieabettiren durumda ne yapılacaktır? 
Bunun kesin olarak açıklanması lâzımdır. 

BAŞKAN — Söz, sözcü (rürsoytrak'm. 
GÜRSOYTRAK SUPHÎ — Efendim, bizim 

arzumuz, sefalette eşitlik değil, refahta eşitlik-
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lir. Şanslı insan vardır, şanssız insan vardır. 
Ai'l'edilecekse ikisi de affedilecektir. O arkadaş 
Akademiye girebilir. Dikkat edilirse fıkra, «tak
sirli suçlar» diyor. Sonra, «beş seneye kadar 
olanlar» diyor. Takibat devam ediyorsa hâkim 
suçu düşünecek ve neticesine göre hüküm no 
olabilir onu takdir edecek 5 seneden fazla olur
sa affın şümulüne girmiyecek. 

BAŞKAN — Söz Kadri Beyin. 
KAPLAN KADRİ — Efendim, deliller top

lanmadan, deliller takdir edilmeden hâkim su
çun taksirli olup olmadığını ve hükmün kaç se
ne olacağını nasıl kestirecek"? Ve takip halin
de oıan suçun affın şümulüne girip girmiyeee-
ğini nasıl kestirecek? 

İkincisi; mücerret adaletten ayrılmıyor; 
hem de içtimai adaletten ayrılıyor, ki bu şekli 
ile madde tatmin etmiyor. 

KSİtf NÜM AN — Efendim, arkadaşlarımız 
buyurdular ki ; biz kanun yapan müesseseyiz, 
her şeyi değiştirebiliriz. (Başlığı değiştirebili-
riz, sesleri) Kanun; iddiaları ve tamamen neti
celerini de kapsıyacak şekilde leklif edilmesi 
lâzımdır. (Af) kelimesini çıkarıp (Tecil) keli
mesini koyduğumuz takdirde o zaman tecilin 
hukuki neticeleri ile affın hukuki neticeleri ara
sında fark vardır. Mütahassıs arkadaşlarımız 
da izah edecek olurlarsa, (buııhv- benim de bil
gilerimin dışında olan hususlar) o zaman ar
kadaşlarımız tatmin edilmiş olacaklardır. 

BAŞKAN — Mütehassıs arkadaşlarımızın / 
izahından sonra diğer arkadaşlara söz verece
ğim. Buyurun efendim. 

ADALET BAKANLlfîl MÜMESSİLİ OE-
VAT ODVAKMAZ — Efendim, birinci madde
de mevzuubahsolan taksirli suçlar ve diğerleri 
sevkı iddiaya göre, yani Adlî Amirlikler, C. Sav
cıları ve Sorgu hâki m UM suç vasfı olarak ne tâ
yin etmişlerse hâkim ona ha kar ve ona göre mua
mele yapar. Ayrıca bir tetkikat yapmıyacaktır. 
Binaenaleyh, tatbikat bu şekildedir. 

Tekrar tecil mevzuuna dönmek zaruretini his
sediyorum. Türk Oeza Kanunu sisteminde tecil 
müessesesi, af müessesesi şeklinde değildir. Bâ
zı yabancı devletlerde tecil müessesesi iki şekil
de işlemektedir. 

Birincisi; doğrudan doğruya ahlâki temayül
leri itibariyle ilerde her hangi bir suç işlemeye 
temayüllü bulunan kimsedir. İşlemiş olduğu ha-
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fif bir suçtan dolayı ceza evine sokmakta şu ve
ya bu şekilde kötü temayüllere sahip kılmamak 
için cezayı tecil etmektedir. Bu tecil, cürümler
de 5 sene için, kabahatlerde ise 2 sene için câri 
oluyor. 

İkinci tip teciller ise af mahiyetinde olan te
cillerdir ki, bizim kanunumuzda af mahiyetin
de tecil müessesesi yoktur. Onun içindir ki, af 
kanununun tecil kanunu olarak çıkmasına,' hu
kuken imkân yoktur. Zira Ceza Kanunumuzda 
hususi vo umumi af vardır. Hususi tecil vardır. 
Fakat umumi tecil müessesesi yoktur. Bu iti
barla 3 ncü maddede tecil sözünden kaçınılmış 
ve kanunumuza uygun şekilde bir hüküm kon
in ustur. 

Şunu bilhassa belirtmek isterim ki, 3 ncü 
maddede yazılı olan şart, aynı suçun işlenmesi 
değil, her hangi bir suçu işlemektir. (B) ve 
(C) bentlerinden istifade eden kimseler beş se
nelik cezalı her hangi bir suç işlediği takdirde, 
ceza avdet edecektir. Netice itibariyle af kanu
nu tasarısının adını tecil kanunu demeye Cexa 
Kanunundaki, müeyyideler mânidir. Bu bakım
dan bunu yapamayız? Şimdiye kadar olduğu 
gibi bu tasarı da bu şekilde tanzim edilmiştir. 

BAŞKAN — Kuytak, buyuran. 
KUYTyVK FİKRET — Sözcü arkadaşımızn 

izahatını dinledim. Arkadaşımız Vehbi Beyin 
düşüncelerindeki titizliği de anlıyorum. 

Biz, evvelce Millî Korunma Kanununun il
gasını düşündük ve kaldırdık. Bunun ilgası sı
rasında teknik elemanların verdikleri malûmat 
şöyle idi. 500 tane mahkûm olmuş, hapisaneden. 
çıkacak kimseler karşısında, üç bin kadar kişi, 
henüz tahkikat safhasında ve mahkemeye sevk 
edilmemiş şeklinde idi. Şimdi burada bir malu 
keme neticesinde mahkûm olan kimse affa tâbi 
tutulmakta, bir de ayni suçu işlediği halde şu 
vçya bu sebeple lıenüz tahkikat safhasına girme
miş kimseler de tamamen affediliyor. Bu gibi 
açık sözler çok olmuştur. Bu bakımdan, mem
leketimizdeki meveudolan bu gibi düşüncelerin 
silinmesi için arkadaşımızı desteklerim. 

BAŞKAN — Şefik Bey. 
SOYUYÜCE ŞEFİK — Efendim, sözeü ar

kadaşımız buyurdular ki, Türk Ceza, Kanunu
muzda af ve bir de genel af tâbiri vardır. Umu
mi af mahiyetinde tecil kanunu çıkaramazsınız. 
Kanunda böyle bir madde varsa, bu maddenin 
tadili ile gelebilirdi ve böyle bir tadille gelsin-
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ler. Umumi efkârı rahnedar edecek bir hükmün 
buraya eklenmesi doğru değildir ve böyle bir ka
nunu çıkarmaktan imtina edelim. 

İkincisi; bu mevzuda biraz evvel konuşan ar
kadaşlarımın fikrine ben de iştirak ediyorum; 
(A) fıkrasının yeniden eh> alınması lâzımdır. 

KAPLAN KADRİ — Efendim, usul hakkın
da bir teklifim var. Burada Sosyal Komisyonun 
sözcüleri vardır. Teknik bakımdan muhterem 
arkadaşlarımızdan istifade tarzı ile müzakerele
re devam edilmesini arz ve teklif ederim. 

BAŞKAN — Pek iyi anlıyamadım. 
KAPLAN KADRİ — Başkan usul hakkında 

söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
KAPLAN KADRİ — Efendim, mütehassıs 

arkadaşlar, teknik meselelerde izahat versin
ler; diğer hususlarda komisyon sözcüsü arka
daşlar izahat versinler. 

BAŞKAN — Normal olarak izahları, ko
misyon sözcülerinin yapması lâzımdır. 

Şimdi Vehbi Beyin takririni okuyoruz efen
dini : 

Başkanlık Divanına 
Adalet Bakanlığı Ceza Dairesi Reisi ve il 

gi tilerle birlikte Komiteye davetlerini ve veri
len izahata iştiraklerinin sağlanmasını arz ve 
teklif ederim 

Ersü Vehbi 

CÜRSOYTRAK SUPHİ - Efendim, bu ka
nun. tasarısı hazırlanmadan evvel, Adalet Ba
kanlığı Ceza Dairesi Başkanı ve mütehassıslar 
buraya, geldi. Burada günlerce çalışıldı. Tek
rar Adalet Bakanlığına gitti; ondan sonra 
Hükümetin süzgecinden geçti ve tekrar komis
yonda incelendi ve ondan sonra huzurunuza 
geldi. Bütün bunlardan sonra bu zatların bu
raya gelmesini isterseniz gelsinler. 

BAŞKAN — Vehbi Beyin takririni oya ko
yuyorum. Kabul edenler... Btmiycnîer. . Tak
rir reddedilmiştir. 

ERSÜ VEHBİ — Bendeniz müsadere, 'keli
mesi üzerinde tekrar durmayı arzu ediyorum. 

Hudutta kamyonlarla kaçak gelmiş eşyalar 
vardır, malzemeler vardır, gümrüklerde kaçak 
malzemeler vardır. Bu gibi kaçakçılık suretiyle 
memlekete gelmiş bu kabîl malları tazammun 
eder, müsadere kelimesi. Bu kabîl mallar hak-
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sız, yanlış yollardan sokulmuştur. Bunlar cezai 
mesuliyetlere girer, neticeleri ile affediliyor. 
Kaçakçılığa iştirak etmiş ve kaçakçılıktan suçlu 
kimselerin kaçak eşyalarını kendilerine teslim 
etmiyelim. Bunları kendilerine vermiyelim. 
Müsadere kelimesi, teknik yolunu bilmem, bu
nu hacze bağlanmış ilamlı mahkeme kararla
rının affedilmesini kapsıyacak şekle konulma
sını teklif ediyorum. 

KARAMAN SUPHİ — Efendim, birinci 
maddede yazılı olan, müsadere, meslek ve san
at, gibi kelimeler hakikaten gayet elâstiki bir 
ifadedir. Bunların içinden biz değil, en yetkili 
hukukçular bile çıkamaz. Bu bakımdan birin 
ci madde üzerinde bir saat daha konuşsak bir 
netice alamayız. Evvelâ affın haricinde kalan 
suçlan bildiren 3 ncü maddeyi konuşalım, on
dan sonra birinci maddeyi müzakere edelim. 
Çünkü orada affın dışında kalan suçlar yazı
lıdır. Bu takdirde belki arkadaşlarımız ikna 
olabilirler. Bu hususun oya konmasını arz ede
rim. 

BAŞKAN — Evvelâ sözcüye söz veriyorum. 
Ondan sonra oya koyacağım. 

KÜÇÜK SAMI — Müsaade ederseniz müsa
dere kelimesi üzerinde bildiklerimi soyliyeyim. 
Müsadere şahıs malının alınması demektir. 
Gümrükteki mal, kaçaksa kendi şahsi malı ola
maz. Bu itibarla müsadereden gaye kendi malı 
olan şeyi vermektir. Gümrükte bulunan Güm
rük Resmini ödememiş, kaçak olarak oraya 
kadar gelmiş olan mal zaten onun değildir, 
kaçaktır. Kaçakçılar için bu kanunun içerisin
de hüküm vardır ve bunun şümulüne girmiyor. 

SOYU YÜCE ŞEFİK — Benim bir teklifim 
var, evvelâ onu oya koyun. 

BAŞKAN — Şefik Beyin takririni okuyo
rum. 

Başkanlığa 
116 sayıl* Kanunun af mahiyetinde değil de 

umumi af mahiyetinde Tecil Kanunu olarak çı
karılması için T. Ceza Kanununun ilgili madde
sinin değiştirilmesi ve bu kanunun bir Tecil Ka
nunu olarak kaleme alınması için komisyona ia
de edilmesini, bu suretle adalet prensipleriyle 
bağdaşamadığını müşahade ettiğim bıı kanunun 
düzeltilmesinin teminini arz ederim. 

Şefik Soyuyüce 
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BAŞKAN— Sözcü ne diyor? 
GÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim, bundan 

evvel Millî Korunma Kanunu için umu
mi hukuk prensiplerine uydunuz. O zaman be
nim ve Şefik Beyin itirazlarımıza karşı. Maliye 
ve Adliye Bakanının verdiği izahlardan sonra o 
kanunu çıkardınız. Bakanlar, bunun hukuki ma
hiyetinin bu olduğunu açıkladılar. Burada da 
kabul etmemiz lâzım. Şayet Heyeti Âl iyeniz bü
tün hukuki mevzuatta bir değişiklik yapmak 
istiyorsa teklifi kabul edelim. 

BAŞKAN — Söz İrfan Beyin. 
SOLMAZER İRFAN — Efendim. 1 nci mad

de üzerinde 2 saat 5 dakikadır müzakere devam 
etmekte ve bir netice alınamamaktadır. Bu mü
zakere 2 saat daha sürebilir. Gündem çok yük
lüdür. Teklifim şu : İtiraz eden arkadaşlarla bu 
mesele üzerinde günlerce çalışmış olan arkadaş
lar yarın sabah hususi bir toplantı yapsınlar, ih
tilâflarını halletsinler ve bu madde yarınki top
lantıda konuşulsun; yarınki gündeme alınsın. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, Şefik Beyin tekli
fini oyunuza arz ediyorum... 

SOYUYÜCE ŞEFİK — Usul hakkında. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SOYUYÜCE ŞEFİK — Efendim, arkadaşla

rımız (A) fıkrasında bir adaletsizliğin olduğunu 
belirttiler. Burada evet bariz bir adaletsizlik 
vardır. Biri takibata uğramış, hastaneye kaçmış, 
şurası gitmiş falan... Ceza görmemiş, hakkında 
kesin hüküm olmadığı için ayrı bir muameleye 
tâbi tutuluyor. Herşeyden evvel bir dâva, dâva
nın bakılması ve esbabı mucibesinin ortaya çık
ması, lâzımdır, bunun için de tahkikatın yapıl
ması lâzımdır. Tahkikat yapılmadan taksirli suç 
olup olmadığı kesin olarak belli olamaz ve kesin 
karar verilemez. 

Sonra af müessesesinin cemiyet içindeki tesi
rini lütfen dikkate almak lâzımdır. Bu bakım
dan umumi affı bir tecil şeklinde çıkarmak lâ
zımdır. Eğer Türk Ceza Kanununda böyle bir 
hüküm yoksa o maddeye bu şekilde bir hüküm 
koymak uygun olur kanaatindeyim. Teklifimin 
kabul edilmesini istirham ederim. 

BAŞKAN — Efendim, bu teklifi oyunuza 
koyuyorum. (Bir daha okunsun sesleri) 

Okuyoruz. 
(Şefik Soyuyüce'nin teklifi tekrar okundu.) 

— 13 — 
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I BAŞKAN — Sıranız baki. 

O'KAN SEZAİ — Ben aleyhinde konuşaca
ğını. 

SOYÜYÜCE ŞEFİK — Lehinde konuşaca
ğını.. 

BAŞKAN — iki kişi lehinde konuşmak isti
yor. Numan Esin Beyle, Sezai Beydir. Numan 
Bey siz sıranızı Sezai Beye veriyor musunuz? 

ESİN NUMAN — Veriyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sezai Bey. 
O'KAN SEZAİ — Efendim, ben teklifin ana 

hatlarının lehindeyim. Yalnız, bu kanunun söz
cüsü arkadaşımız da huzurunuza arz ettiği gibi 
bu tasarı otoritelerin süzgecinden geçmiştir. Bu 
itibarla teşriî salâhiyeti, mesuliyeti idrak eden 
her arkadaş bu kanunun ruhu ile bağdaşmak 
mecburiyetindedir. Bu hak kendinindir. Büyük 
bir süzgeçten geçmiştir fakat bâzı arkadaşları
mızı tatmin etmemiştir. Solmazer arkadaşımızın 
teklifine uyuyorum. Ama bir şartla. Solmazer 
dediler ki, birinci maddede tatmin olmıyan ar
kadaşlar kanun sözcüleri ile görüşsünler toplansın 
incelesinler, güreşsinler, fakat bu maddenin arka
sından ikinci madde geleelektir. Aynı şekilde 2nci 
madde için de muterizler çıkacak; bir başka Sol
mazer teklif edecek, yarın kendi aralarında hususi 

I güreşsinler diyecek. Öbür gün 4 ncü madde için 
I aynı şey olacak. Komitenin bir prestiji vardır. 

Resmen olmasa bile 29 Ekime kadar Af Kanu
nunun çıkacağı ilân edilmiştir. Bu kanunun 
bir an evvel çıkması lâzımdır. 

B : 28 26.3 
BAŞKAN — Şefik Beyin okunan bu teklifi

ni oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Reddedilmiştir. 

Suphi Beyin teklifi var. Teklifinizi tekrar 
edin, Suphi Bey. 

KARAMAN SUPHİ — Efendim, benim tek
lifim şudur : Birinci madde üzerinde hakikaten 
müzakereler pek çok devam etti. Daha da devam 
edecek. Bunun için birinci maddenin müzakere
sini geri bırakalım. Şimdi Hükümetin 2 nci mad
desini, komisyonun 3 ncü maddesini müzakere ede
lim ve ondan sonra da 1 nci maddeyi müzakere 
edelim. 

KÜÇÜK SAMİ — Efendim, 1 nci madde bun
dan.-evvel, çıkan Af kanunlarının aynıdır. Yalnız 
burada bir müessese ihdas edilmektedir. O da, 
mahkemesi devam eden suçlu affı reddedebilir. 
Şayet muhakeme sonunda hüküm giyerse aftan 
istifade edebilir. 

Bu şekilde bundan evvel çıkan Af kanunla
rının sonunda böyle bir mahzur ortaya çıkma
mış. Şayet tatbikatta bir aksaklık olsaydı Ada
let Bakanlığı bu hususu maddeye aksettirirdi. 
Adalet Bakanlığının kanun tasarısı ile komisyon 
teklifi arasında fark yoktur-. Bunun tatbikatı da 
yapılmıştır. 

BAŞKAN — Teklifin aleyhinde... 
ESİN NUMAN — Söz rica ediyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ESİN NUMAN — Birinci maddenin kâfi de

recede müzakeresi yapılmıştır ve madde anlaşıl
mıştır. Kifayeti müzakere kararı verilmesini ve 
maddenin aynen oylamaya konmasını rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Suphi Beyin teklifini kabul 
edenler... Reddedilmiştir. 

SOLMAZER İRFAN — Birinci madde üze
rinde tatmin edilmiş arkadaşlarımızın bulundu
ğu muhakkak. Bunun için bu madde üzerinde 
tatmin edilmemiş olan arkadaşlarımız mevcut 
ise, ki olduğu anlaşılıyor, sözcü ve ilgili müte
hassıs arkadaşlarla birlikte ayrıca toplansınlar, 
yarmki gündeme gelecek şekilde, yarın sabah do
kuzda toplansınlar, etütlerini yaptıktan sonra, 
teklifi getirmelerini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Şimdi Numan Esin ile sözcü ar
kadaşımıza söz vereceğim. 

Numan Esin aleyhindedir. 
O'Kan Bey... 
O'KAN SEZAİ — Ben söz istemiştim. 

ESİN NUMAN — Efendim Albayım, teklifin 
lehinde ve aleyhinde bulundular netice itibariy
le toptan komisyona iadesini istediler. Ben, ko
misyona iadesine taraftar değilim. Bu madde 
üzerinde kâfi derecede müzakere yapılmış ve me
sele anlaşılmıştır. Birkaç arkadaşımız tatmin 
olmamış olabilir. Daima müzakerelerde birkaç 
arkadaş tatmin olmamaktadır. Kifayeti müza
kere takriri veriyorum. Bu kabul edilirse madde 
reye konur, kabul edilirse edilir. Edilmezse red
dedilir. Birkaç arkadaşın zihninde tereddüt var 
diye müzakereleri uzatmanın lüzumu yoktur. 

BAŞKAN — Söz Kadri Kaplan'ın. 
KAPLAN KADRİ — Başkanın usul bakı

mından dikkatini çekme!k isterim. Usule ria
yetsizlikler olmak'takiır, bu hususta konuşmak 
ihtiyacım hissediyorum. 
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BAŞKAN — Kifayeti müzakere teklifleri | 

vardır. ISezai O'Kan Beyin de bir teklifi var
dır, Solmazer'in tekliflerine iştirak etmekte- I 
dirler. Kanun tasarısının komisyona verilme- j 
sini, yarın sabah ilgili sözcü ve mütehassıs ar
kadaşlarla hep birlikte toplansınlar üzerinde 
konuşsunlar, ve tasarı yarınki gündeme de 
alınsın istiyorlar. 

O'Kan arkadaşımızın teklifini kabul eden
ler... Reddedilmiştir. 

'Birinci maddenin tümü üzerinde kifayet I 
teklif olunmaktadır'. Kaibul edenler.. KaJbul j 
edilmiştir. I 

Bu madde hakkında Şefik Beyin tadil tek- i 
lifi var ; şöyledir : Bu maddenin fıkraları so- ı 
nundaki afların tecille değiştirilmesini teklif i 
ediyor. Bu teklifi ka'bul edenler... Etmiyen- j 
ler... Reddedilmiştir. 

Şimdi Alhmet Beyin teklifi var. 

ER AHMET — Bu maddeden «meslek ve 
sanat» kelimelerinin çıkarılmasını teklif edi
yorum. i 

BAŞKAN — Ahmet Beyin teklifini oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Reddedilmiştir. 

SODMAZER İRFAN — Maddenin ikinci j 
bendi hakkında benim de teklifim var. 

KÜÇÜK SAMİ — Efendim, 'bu tarihin 28 
Mayıs değil, 29 Mayıs olması zarureti vardır, j 
28 Mayıs 1960 tarihine kadar deyince, 28 Ma
yısı içine alıyor. Hâdiseler 28 inde de devam 
ediyor. Bu itibarla 29 Mayıs olması zarureti 
vardır. 

ERSÜ VEHBİ — Sucun işlendiği tarih ay
nı zamanda 28 Mayısı da içine alıyor. 28 Ma
yısın sıfır saatına kadardır. 

BAŞKAN — Bir tc'klif yapacağım. Bâzı 
sözleri vermemek hakkını %ana tanıyor musu
nuz,' tanımıyor musunuz. Tanıyanlar lütfen 
işaret etsinler.. Tanımıyan'lar.. Teklifim redde
dilmiştir. 

KARAMAN SUPHİ — Bu tarihin başka 
•bir tarihle değiştirilmesine şiddetle muhalifim. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Ben teklifimi 
geri alıyorum. 

BAŞKAN — İrfan Bey sizin teklifiniz ne
dir f 

SOLMAZER İRFAN — Efendim, takibat 
devam ederken affı kaibul etmiyenler, hüküm | 
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giydikten sonra aftan istifade edemesinler. Bu 
fıkranın kaldırılmasını teklif ediyorum. Ma
demki böbürleniyorlar; hüküm giyerlerse ceza
larını çeksinler ve neticeye katlansınlar. 

BAŞKAN — Teklifin aleyhinde konuşa
cak. 

ESİN NUMAN — Efendim, burada müte
hassıs arkadaşlar izah ettiler. Mahkeme heye
ti tarafından verilecek kararların neticelerini 
daima rulhi endişe ile karşılamaktadır. Zira 
karar verecek olan suçlunun kendisi değildir. 
Karar verecek olan heyeti hâkimedir. Bura
da bir böbürlenme meselesi diye bir şey yok
tur. Bu 'bakımdan bir kimsenin bu hakkını 
kullanmış olması aftan istifade'sini önlemez. 
şekildedir metin. Solmazer Beyin teklifinin 
reddine taraftarım. 

KÜÇÜK SAMİ — Sözcü ve mütehassıs ar
kadaşlarımız ifade buyurdular. Bu yeni bir 
müessesedir, 'bit müesseseyi biz de işletelim 
dediler. Şahıslar, hiç olmazsa af teklif edilir
ken mahkeme önünde beraet etmek cesaretini 
kendisinde görüyorsa bu hüküm bile takviye 
edelim dediler. 

BAŞKAN — İrfan Solmazer'in teklifini oy
larınıza arz ediyorum. Kaibul edenler.. Redde
dilmiştir. 

Şimdi Sosyal Komisyonun değiştirdiği şe
kilde birinci maddeyi okuyarak oyunuza ko
yacağım. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 
SOTİMAZER İRFAN — Oylamadan evvel 

bir sual sormamıza müsaade eder misiniz? 
BAŞKAN — Hayıf söz vermiyorum. Da

ha evvel »orsaydınız. 
SODMAZER İRFAN — Talebeleri copla 

dövenler de affedilecek,mi"? 
BAŞKAN — Müsaade buyurun. Sosyal Ko

misyonun maddesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 
2 nci maddeye geçiyoruz. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Bu maddeye 
geçmeden evvel arz edeyim ki, İrfan Bey müs
terih olsunlar, bunlar affedilmiyecektir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeyi okuyoruz. 

MADDE 2. — 27 ve 28 Mayıs 1960 günle
rinde İnkılâp hareketlerine fiilen katılan as
kerî şahısların bu 'tarihlerde işledikleri taksirli 
suçlarından dolayı haklarında takibat yapıl-
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maz ve mahkûm olanlar, fer'î ve mütemmim 
cezaları ile ceza mahkûmiyetlerinin neticeleri
ne de şâmil olmak üzere aiffedilmiştir. 

İBAŞKAN — 2 nci madde hakkında Söz is-
tiyen var mı? 

ÖÜRSOYTRAK SUPHİ — Bu madde Harb 
Okulundaki hâdiseler için konmuştur. Kalbu-
Tünü rica edeceğim. 

KARAMAN SUPHİ — Bu madde içine 
acaiba Postane içinde Teğmeni vuran er gire
cek mi? 

GÜBSOYTRAK SUPHİ — O ıberaet etti. 
ESİN NUMAN — Gerçi bunlar takhirlî 

suçlardır ama, bu şahıslar için hususi af kanu
nu çı'karılsa daha iyi olmaz mı? Sual olarak 
soruyorum. 

O'KAN SEZAÎ — Arkadaşlarımız buyurdu
lar ki, şehit İhsan'in şahadetine söbelbolanlar ha
kikaten bu maddeden istifade ettmiyeoeütitir. 

ilerde kaaıtil meydana çıkarsa, ve bu madde 
ile affediil'mişltir deninse, bunu söyliyenler, ııuh'en 
muazzetoolmazlar mı? 

KÜÇÜK SAMİ — Arkadaşıimızm telâşını bir 
tek kelime ilâve etmek suretiyle izale etmek müm
kün olacaktır. \ 

27 - 28 Mayıs 1960 günlerimde inkılâp hareket
leri lehine fiilen kattılan askerî şahısların demek, 
affın haricinde kalmamış olacaktır. 

O'KAN SEZAİ — Teknik tarafı ne ise yapıl
sın, maddenin bu durumu ite olamaz.-

ADALET BAKANLIĞI MÜMESSİLİ AVNİ 
KURTBİLE'K — Efendim, hususi af buyurdu
lar. Usuten umumıi af çıktıktan sonra hususi af 
çıkarılması teamülden değildir. Bu birçok tenkid-
l'ere sebelbolur. Bu bakımdan hususi af çıkarmaya 
lüzum yokltur. Zaten bu kanun heyeti utmııımiytesi 
iitübardyle hem hususi, hefm Ğe umumi af kanu
nudur. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim, teklif 
edildiği veçhile «Mıine» kellimeisinm buraya kon
masında bir mahzur yoktur. Madem ki, kanunun 
dalıa açık olmasını istiyorlar, baz de bu teklife 
iştirak ediyoruz. 

IBAŞ'KAN — Sezai Beyin ve Sami Beyin tek
lifim oylarımıza 'koyuyorum. Buraya İnkılâp ha-
rdketlerinıe, kelimesinden sonra «İdiline» kelime
sinin ilâvesini kabul edenler... Etaıiyenler... Ka-
ibul •edilmişrtfir. 

(Bu ilâvte ile kanunun 2 nci maddf&iıni fcalbul 
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edenler... Etimiy enler... Kabul edilmiştir. Madde, 
«İnkılâp harekeıbl'eri lehine fiilen kaltılan..» sek
linde fcaibu'l odiilımişitir. 

Sosyal İşler. Komisyonunun 3 ncü maddesini 
okuyoruz : 

MADDE 3. — Aşağıda yazılı benitlerde $ÖK-
tetilen suçlar aftan hariç bırakılmışlardır : 

A). Türk Ceza Kanununun 125, 126, 127, 
128, 129, 130, 131, 132 ve 133 ncü maddelerinde 
yazılı suçlarla 135 nci maddenin ikinci bendin
de ve 136, 137,, 138, 139, 140, 141, 142, 146, 150 
ve sulh zamanında işlenen fiiller ıhariç 161 ve 
163 ncü maddelerinde yazılı dlan suçlar ve bun
ların 168, 171. ve 172 nci maddelerinde gösterilen 
şekilleri, 

ıB) Miktar ve kıymetçe beş yüz liradan fasla 
olan ziiımmdt, ihtilas, irtikâp, rüşvet suçlariyle 
Türlk Ceza Kanununun 339, 340, 341, 342, 366. 
367 ve 368 nci maddelerinde yazılı suçLar, 

C) Türk Oeza 'Kanununun 414, 415, 416 
(Son fıkrası hariç) 417, 418, 429 ve 480 ncu mıad-
desiniın birimci fılkraisı ile 431, 435 vıe 436 nci 
maddelerinde yazılı suplar. Ancak kaçınmak, ev-
lenımıek maiksadiylıe yapılmış ve kaçırılan kimsele
rin ırzına geçilimömiişse birinci madde hükmü uy
gulanır. 

O) Türk Ceza Kanununun 448, 449 ve 450 
nci maddeleri ile diğer kanunlarda yazılı ayali 
nıalhiyıeitteki adam öldürme sıüçları, 

D) Türk Ceza Kanununun 495, 496, 4Ö7, 
498 ve 499 neu maddelerinde yazılı suçlar, 

E) 4237 sayılı Fevkalâde zamanlarda haksız 
imal iktisa/bedenler hakkındaki Kanun ile 5816 sa
yılı Atatürk aleyhinde işlenen suçlar hakkındaki 
kanunların şümulüne giren suçlar, 

•P) Askerî Oeza Kanun unun 55, 56, 59, 94, 
97, 100, 101, 102, 103 ve 104 ncü maddeten ile 
148 nci maddesinin (lB) bendi ve yufcardaki bent
lerde Türk Oeza Kanununun maddelerine atıf su
retiyle cezalandırılan fiiller, 

G) (Millî Kor umma suçlarının afif una dair 79 
sayılı Kanunun ıbMnci maddesinin ikinci fıkrası 
gereğince aftan istisna edilen şahısların işledik
leri suçlar, 

H) '6831 sayılı Orman Kanununda yaızılı 
suçlar ile Türk Ceza Kanununun 309, £70, 373 
ncü maddesinin 1 ndi fıkrası ve 374 ncü madde
sinde yazılı suçlarla bunların 411, 412 ve 413 ncü 
maddelerinde gösterilen şekilleri; 
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î) Kaçaikçılılk Kanunu ile Türk parasının 

!kıymeltini koruıma ha!k!kmdalki Kanuna ayikırı fiil
lerden sanık veya maıhıkûjın olanlar. 

Şu^kaıdar ki : 
ıBeş yüz Türk lirasının muadili davız kaçakçı

lığı ile isltıimal veya istihlâk ınafcsadiyle kaçakçı
lık suçlarını işliyıenler ve her ne suretle ölün m 
olsun resmî maikaımların muvafalkaıtiyle hariçte 
bulunan dövizlerini ımemlefeelte geitinmiş olanlar 
ile bu kanunun yayıimı tarihinden itibaren üç ay 
içinde getirenler biriiınci «nadide hıülkmüniden isti-
l'ade 'öderler. 

J ) Tür'k Ceza Kanunu ile diğer kanunlarda 
yazılı öMiim ve müelllb'dt' hapis cezasını mılM-'ekkn 
suçlar, 

K) Mükerrerler, 
L) Geçici 1 sayılı Kanunun 6 nei madd^in-

d'e gödterdlen şahıslanın işledikleri suçlar. 
Şu kadar ki : 
Bu şahıslardan; Türlk Paramnm kııymeıtini 'ko

ruma hakkındaki Kanunun şümulüne giren suç
ları nidan dolayı; her nıe sureitle olursa olsun resmî 
makamların ınııvafalkaltiyle hariçte bulunan dö
vizlerini meım'leikete getirmiş olanlarla bu kanu
nun yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde geti
renler birinci ımadide hülkımıünden istifade edsrler. 

>M) 45 sayılı Kanun hükmüne ıtâbli mamur
larla bunların şeriklerinin mamuriyet sıfat ve va
zifelerini suiistimal suretiyle işledikleri suçlar. 

BAŞKAN — Efendim, madde çok uzun. Bent 
bent müzakere edip oya konmasını oya koyuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

KARAMAN SUPHÎ — 131 ve 137 nei mad
delerin tekrar okunmasını rica edeceğim. 

ı(T. C. Kanununun 131 nei maddesi okundu.) 

BAŞKAN — Söz istiyen?... (A) bendini kabul 
edenler... Kabul edildi. (B) bendi. 

B)! Miktar ve kıymetçe beş yüz liradan faz
la olan zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet suçlariy-
le Türk Ceza Kanununun 339, 340, 341, 342, 3M, 
3-67 ve 368 nei maddelerinde yazılı suçlar, 

ıSOİJMAZER İRFAN — Burada miktar ve 
kıymetçe 500 liradan fazla olan zimmet, ihtilas, 
irtikâp, rüşvet suçları vardır. 

»Değil böyle beş yüz lira; ben Devletin, mille
tin bir kuruşunu bile irtikâp edenlerin affedil
mesini istemiyorum. Fıkranın bu şekilde tadilini 
teklif ediyorum. 
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KARAMAN SUPHİ — Efendim, ben de her 

ne kadar arkadaşımızın sözlerine iştirak ediyor
sam da şu maddede ifade edilen suçlar affedildi. 
Diğer suçlar da bu affın şümulüne girdi ve bu 
normal bir aftır. Bin lira ile bir kuruş arasın
da hiçbir fark yoktur. Affettiğimiz suçla diğer 
suçları mukayese etmek lâzımdır. Bu suçlar ağır 
suçlardır. 

KÜÇÜK SAMİ — Efendim, arkadaşımız bir 
hukukçu anlayışı ile haklıdır. S'on 10 senelik 
adaletsiz bir şekilde işleyen tatbikatı düşünecek 
olursak istiyerek veya istemiyerek bu suçları iş-
liyenler vardır. Bunların bu halleri düşünüle
rek bu hüküm sevk edilmiş ve böyle olan vatan
daşları hürriyet ışığına kavuşturmak için huzu
runuza getirilmiş bulunmaktadır. Bu maddeyi 
affa doğru götürmek gibi bir şey çıkıyor. Ama 
bunu tatbik edebilmemiz için en ağır suçla bunu 
bir defa mukayese etmek lâzımdır. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim 1/3 in
diriyoruz. 15 seneye mahkûm kimsenin cezasını 
10 seneye indiriyoruz. Esasen birinci maddeyi 
kabul etmek suremle cezaların beş seneye kadar 
olanlarını affetmiş bulunuyoruz. 500 liraya ka
dar olanlar da birinci madde ile ilgili olduğu 
için burada tebarüz ettirilmiş oluyor. 

KAPLAN KADRİ — Efendim burada 500 
deniyor. Neden beş yüz de 501 değil. O halde 
toptan affetmek dalha yerinde olur. Bence bu 
madde gayriâdilâne bir hüküm getiriyor. Birisi 
zemin ve zamanı bulmuş 500 lira almış, diğeri da
ha müsait bir fırsatla 600 elde etmiş. 

BAŞKAN — Siz arkadaşımızın fikrine mi iş
tirak ediyorsunuz, yoksa ayrı bir teklif mi ileri 
sürüyorsunuz. 

KAPLAN KADRÎ — Bu madde gayriâdilâ-
nedir, diyorum. Yalnız maddenin gayriâdilâne 
olduğu üzerinde duruyorum efendim. 

BAŞKAN — Ersü. 
ERSÜ VEHBİ — Efendim, 500 lira kıymet 

neye göre alınmıştır, 600 lira niye denmemiş
tir? Bunun ölçüsü nedir acaba? Bunu öğrenmek 
istiyorum. 

BAŞKAN — Esin. 
ESİN NUMAN — Efendim, hile ve fesat ya

panı ayırıyoruz da, hırsızlığı affediyoruz. Ben 
de Suphi Beyin görüşüne katılıyorum. 5 lira da 
suç, 500 lira da suçtur. 
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CEVAT OD YAKMAZ — Efendim, bu me

tinde yer alan suçlar, ahlâki redaet itibariyle 
ağır telâkki edilen suçlardır. Haddi zatında bun
ların, hiçbir miktar ve kıymet farkı gözetmeden, 
aftan istisna edilmesi hususunda bir temayül be
lirmişti. Bilâhara, evvelce çıkan af kanunların
da 500 liraya kadar olan zimmet, ihtilas, irtikâp 
ve rüğvet suçlarının affedilmiş olması dol ayı -
siyle, bugün yeni hazırlanan af kanunu 'tasarı
sında da aynen kabulü zaruri olmuştur. Tabiî im 
Heyetinizin takdirine bağlıdır. Diğer taraftan 
sahtekârlık suçlarına! gelince bu suçlar, şimdiye 
kadar çıkan af kanunlarında mevcut değildi L\ 
Fakat mahiyeti itibariyle diğer suçların aynıdır. 
Aftan istisna edilmedi. 

Şimdiye1 kadar! iki af kajuunu çıkmıştır. Birisi 
1934 de diğeri de 5677 sayılı Kanundur. İler iki 
af kanununda da bu üç suç aftan istisna edil
mişlerdir. Bu da suçların mahiyeti itibariyle 
zaruri görülmüştür. Ama affedilen diğer suç
lara mukabil bu suçlarını da affedilip edilmemesi 
tamamen içtimai siyaset bakımından üzerinde du
rulması icabeden bir husustur. İşin teknik bir 
tarafı olmadığı için başka mâruzâtta bulunamı
yorum. 

AİKSOYOĞLU REFET — Efendim, burada 
bir adaletsizlik müşahede ediyorum. Zimmet, ih
tilas, irtikâp ve rüşvet suçlarında miktara göre 
değil, işlenen suçun nazara alınması suretiyle 
affı hususu düşünülmelidir. 500 liraya kadar olan
lar başka bir suçla mahkûm değilmiş gibi affedi
liyor. Diğerleri kalıyor. Bu miktar ile değil 
işlediği cürümle mahkûm olmuştur. Aldığı ceza 
her zaman birbirinin ayni olmaz. Belki de aksine 
olur. Onun! için hafifletici sebepler, ağırlaştırıcı 
sebepler nazarı itibara alınmıştır. Burada, veri
lecek ceza miktarını esas olarak alırsak daha âdi
lâne olacaktır. 

BAŞKAN — Sözcü. 
ODYAKMAZ CEVAT — Efendim, teknik 

bakımdan, buna mufassal bir madde ile imkân 
vardır. Fakat ilk bakışta' yoktur. (A) bendindeki 
suçlar hakkında tafbik edilemez. Ama (b) ve (e) 
bentleri için kabili tatbiktir. Bu hususun tatbiki 
düşünülüyorsa o zaman yeni bir madde lâzımdır. 

ER AHMET — Efendim, hırsızlık suçların
dan bahsedildi; acaba bunlar affa dahil mi? 

ODYAKMAZ CEVAT — Dâhiller efendim. 
AKSOYOĞLU REFET — Efendim; zimmet. 

ihtilas, irtikâpsuçlarından şu kadarı ceza alan-
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lar istifade eder ve şundan fazla alanlar istifade 
edemez diyemez miyiz Böyle dersek daha adı-
lâniyle olmaz mı? Zimmet, ihtilas ve rüşvet suç
ları Türk Ceza Kan ununun şu şu maddelerine 
göre şu miktardan fazlasını saymaz n\\! Bu mad
delerle göre cezalar b seneden başladığı için tat
bikatta bir fayda sağlamaz. • Eğer burada 500 
lirayı kaldırırsak o /.aman bunların hepsi aftan 
istifade ederler. 

A K K O Y U N İ A ; FAZİL — Hırsızlık deyince 
bunun bir kuruşu da bir milyon çalanı da bir. 
Hepsi hırsız. İrtikâp da aynı suç ise ve bu suç
lar için aynı noktai nazar ileri sûrülürse o tak
dirde tamamı için bir neticeye varmak kolayla
şır. Toptan hırsızları affetmiş oluruz. 

KARAMAN SUPHİ — Efendim, affı teşmil 
edersek adaletsizlik yartabiliriz buda cemiyette bü
yük rahne açabilir. Bir memur hırsızlık yaptı mı 
bütün haklarını kaybediyor. Bana, bu madde ile 
bir adaletsizlik yalatabiliriz gibi geliyor. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Bu madde ada
letin ta kendisidir. Bir tahsildar, ufak bir memur 
bâzı sebepler tahtında bir kaç kuruşu zimmetim: 
geçirebilir. Bu muhtelif sebeplerle vâki olabilir, 
Gayet cüzi de olsa bir hatası yüzünden zimmetin
de görülen bu küçük miktar dolayısiyle kanun onu 
suçlu addededir. Milyonları çalan ile arasında bir 
fark gömmediği için de mahkûm eder. Bunun için 
bu madde adalete uygun olarak hazırlanmıştır. 

BAŞKAN — Esin. 
ESİN NUMAN — Efendim, şimdi burada, 

arkadaşlar hırsızlığı daha ağır buluyorlar. Hal
buki zimmet, ihtilas, irtikâp daha ağır suçlar
dır. Bunlar 3 seneden başladığı halde hırsızlık 
(i aydan başlar. Bunlar esasen ağır olan suç
lardır. Âmmenin selâmeti bakımından ağır mü
talâa edilmesi gereken suçlardır. Bu bakımdan 
arkadaşlar hırsızlığın istisna edilmesini istiyor
larsa bu maddenin müzakeresi sırasında değil, 
başka' bir teklifle bu maddeyi genişletmeleri 
mümkündür. Yani, zimmet, ihtilas, irtikâp 
ve Türk Ceza Kanununun mütaakıp maddelerin
de belirtilmiş suçlar ısla mevzuubahis olur. 

Solmazer'in teklifi uygun gibi gelebilir hepi
mize. 1 kuruşla 500 lira arasında hiçbir fark 
yoktur. Fakat, cemiyetin sosyal bünysine ba
kacak olursak, maalesef biz memurlarımıza du
rumları ile mütenasip bir hayat seviyesi sağlı-
yacak şekilde para verememekteyiz. Adama 120 
lira veriyor, sonrada gel şu gümrüğün kapısını 
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bekle eliyoruz. Verdiğimiz 120 lira ile yaşaya
mıyor, Devletin verdiği bu vazifeyi de ya ih
mal ediyor veya bu suçlarından birini işliyor. 
Bu af kanunu içinde bunları mütalâa ediyoruz. 
Ben bu gibilerin affını uygun görüyorum. 

AKSOYOĞLU REFET — Efendim, ben de . 
Numan Beyin «özlerine iştirak ediyorum. Yal
nız buradaki miktara dokunuyorum. Biz bu 
gibi suçlarda miktar ile mütenasip ceza vermi
yoruz ki, 500 liraya kadarını affedelim diğer
lerini bırakalım. Böyle bir af kararı verirsek 
hata etmiş oluruz. 

ERSÜ VEHBİ — Efendim, bu neden 500 
lira, bin lira değil. İrtikâp, irtişa, zimmet, 
rüşvetin bir kuruşu da bir, bin lirası da. Bun
lar miktara göre değil, suçun nevine göre tec
ziye edildiğine göre ya bu af hepsine şâmil olur 
veya hiç birisine. Böyle bir tahdit koyduğumuz 
zaman bir adaletsizlik yapmış oluruz. 

KAPLAN MUSTAFA — Efendim, İrfan 
Beyin teklifine iştirak ediyorum. Fakat bir za
rurete de işaret etmek isterim. Bundan evvelki 
devdi düşünürsek; memurlara tam mânasiyle 
geçinme imkânı verilmediği için, tabiî olarak 
ibunlar hırsızlık yapmaya mecbur bırakılmış gi
bidir. Çünkü, isiz e kâfi miktarda para <ver-
ımdyeceğiz, siz halktan çalın,, çırpın denmiş gi
bidir. Bu bakıımidan, 500 liraya Ikadar olan 
miktardan dolayı suçlu olupita halen ceza evle
rinde bulunan memurları bu durumdan kurta
racağız. Falkat 500 liradan fazlası için af doğ
ru, değildir. Bunu nazarı itibara almak lâzım-
dıır. Küçük memurları korumak, kurtarmak 
bakımından. 

KÜÇÜK SAMİ —' Efendim, zimmet ve di
ğer suçları birbirinden ayırmak lâzımdır. Zim
met, nasıl olsa teftiş sonunda, evrakta üzerin
de sahtekârlık yapılmadığından, belli olacaktır. 
Yani bilerek yapılmıştır. Binaenaleyh, Tunç-
kaııat'm belirttiği gibi, tahsildar veya bunun 
gibi memurların islediği suçları bu af Kanunu
nun şümulüne sokmak Lâzımdır. Onun için, zim
met, ihtilas, irtikâp suçlarında miktarca 500 
liradan fazla olan zimmet suçları Türk Ceza 
Kanununun şu şu maddelerinde yazılı suçlar» 
dersek bu suretle zimmeti diğerlerinden ayır
mış oluruz. Ve zimmet de her halde ihtilas, ir
tikâp suçlarından hafif bir suçtur. Teftişle belli 
olacak bir suçtur. Teftiş müessesesini kabul et-
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fiğimize göre, teftiş de gayet tabiî aşikâr bir iş
tir. 

Sonra bu 500 liranın kıstası nedir? Neden 
aşağı veya yukarı değildir de 500 liradır? 

GÜRSOYTRAK SUPHÎ — Efendim, miktar 
olarak 500 lirayı aldık. Bunun yerine 1 000 den
se bunun da aşağısı veya yukarısı mevzuubahs-
olacaktır. Para miktarı değil de seneyi almış 
olursak 3 sene denmesi halinde ona da iki sene, 
5 sene denebilir. Biliyorsunuz, asla adliyeyi töh-
metlendirmek için ifade etmiyorum, bazan ağır 
suçlar işliyenlerin bazan para yetiştirmek sure
tiyle kendilerini kurtardıkları vâkidir. Müddet 
veya miktar üzerinde aşağı veya yukarı rakam
ları koymak aynı münakaşaların yapılmasını 
önlemez. Bence aynen kabulü yerinde olur, ka
bulünü rica ediyorum. Bugün 150 lira için ya
tan insanlar var. Bu insanlar bu hareketin şe
refine bir atifet yapıyoruz, affediyoruz ve ce
miyet içinde onlara tekrar bir şans veriyoruz. 
Tekrar ederlerse cezalarını bıraktırdığımız yer
den tekrar çekeceklerdir. Maddenin aynen ka
bulünü rica ederim. 

SOLMAZER İRFAN — Efendim, ben esa
sen evvel ve âhir af denen şeyin aleyhindeyim. 
Suçlu her zaman ve her yerde derhal cezalan
dırılmalıdır. 500 lira meselesine gelince; 

Arkadaşlar, bir insanın âr damarı çatladı mı, 
bir insan 1 lirayı çaldı mı 500 lirayı da, bir çu
val parayı da çalar ve milyonu haydi haydi ça
lar. Bunu göz önüne alarak; belki sosyal ada
let bakımından, böyle bir durumu müdafaa et
mek imkânı vardır. Fakat hırsız olan bir kim
se her zaman hırsız olacaktır. Onun için, 500 
liraya kadar para çalmış olanları affedelim de
mek nasıl olur? Hırsızlar hiçbir zaman, hiçbir 
suretle affedilmemelidir. Bu bakımdan, bu gibi 
suçların bilhassa affına taraftar değilim. Ve 
bunu umumi efkâra arz ediyorum. 

O'KAN SEZAÎ — Efendim cemiyetin sosyal 
nizamını bozan, en çok tehdideden suçlar be
nini kanaatime göre bu kanun teklifinin 3 ncü 
maddesinin (B) fıkrasında yazılı olan suçlar
dır. Yani zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet suç
larıdır. Kanunun birinci maddesiyle beş seneyi 
geçmiyen suçları affediyoruz. 3 ncü maddede bu 
suçları ayrıca tasrih ettiğimize göre beş seneden 
aşağı da olsa bu suçlar .af f edilmediği halde, bu
rada beş yüz liradan aşağı olanların affı cihe
tine gidiyoruz. 
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Bir milyoner, bir milyon daha kazanacağını 

bildiği bir iş için karşısındakine 500 bin lira rüş
vet vermiştir, öbürü de almıştır. Diğer bir ta
rafta fakir bir insan işinin görülmesi için ancak 
100 lirası vardır, 100 lira vermiştir, öbürü de te
nezzül edip 100 lira almıştır. İnanınız 500 bini 
veren buna teşekkür bile etmiş, fakat diğeri, 100 
lirayı verenin bu parayı ne müşkülât içinde ver
diğini bildiği halde, insaf etmeden almıştır. Bir 
kuruş da bir milyon irtikâp da birdir. Ceza 
müeyyideleri rüşvet alanı da vereni de şu kadarla 
tecziye eder, daha fazla olanı şu kadarla tecziye 
eder. Yani suç ne kadar fazla ise ceza da o kadar 
artar. Ve hiçbir zaman -şekli ve müeyyidesi de
ğişmez. 100 bin lirayı çalan da namussuzdur, ah
lâksızdır; 100 lirayı çalan da ahlâksız, namussuz 
ve faziletsizdir. Bu bakımdan namussuzluk ve 
ahlâksızlık, suçu kuruşlandırmakla ifade edilmez 
ve mazur görülmez. O bakımdan bu gibi suçları 
heyetiniz ya tamamen kaldırır, affeder, mazur 
görür. Veya hiçbirini affetmez, mazur görmez. 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesi var, 
oyunuza koyacağım, bu fıkra üzerinde müzakere
nin yeter olduğuna kanaat getirenler... Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi, 3 teklif var, 1 ncisi irfan Solmazer'in 
teklifi. 500 liraya kadar... 

SOLMAZER ÎRFAN — Efendim, 500 liraya 
kadar da değil, 500 lira kaydının kaldırılmasını, 
bu gibi suçların sureti katiyede affedilmemesini 
sağlamak için bu fıkradan 500 liranın tamamen 
kaldırılmasını teklif ediyorum. 

YILDIZ AHMET — Efendim bir değişiklik 
var; zimmet, ihtilas, irtikâp, müzayedeye hile 
karıştıran.... 

BAŞKAN —• Efendim, müzakere bitmiştir. 
Sadece teklifler mevzuulbahistir. 

KAPLAN KADRİ — Efendim, bir teklifim 
var. Bir içtimai düzen üzerindeyiz. Bütün teklif
lerle beraber, bu maddenin hukukçular tarafın
dan yeniden tetkik edilmesini teklif ediyorum. 
Çünkü çok 'mühimdir. 
BAŞKAN -~ Efendim, şu helde usule mütedair 

olduğu için evvelâ bu teklifi oya koyalım. 
ESÎN NUMAN — Efendim, bu teklifin aley

hinde söz istiyorum. 
O'KAN SEZAİ — Ben de ialeyhindeyim. 
BAŞKAN — Lehinde söz istiyenler... Yıldız, 

Kadri Kaplan. 
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E'SÎN NUMAN — Ben vazgeçtim efendim. 
BAŞKAN — Buyurun O'Kan. 
O'KAN SEZAÎ — Efendim, sayın yarbay 

buyurdularki, hukukçular yeniden tetkik etsin
ler. Burada hukukçuların tetkik edeceği bir hu
sus yoktur. Burada sizlerce sosyal düzeni telıdid-
eden bir husus olup olmadığı görüşe bağlıdır. Hu
kukçu belki bizi teknik bakımdan aydınlatır. Fa
kat cemiyet hakkında bizim görüşlerimize ışık 
tutamazlar. Bu bizim takdirimize bağlıdır. Onun 
için hukukçuların yeniden tetkikına bir lüzum 
yoktur, kanaatindeyim. 

YILDIZ AHMET — Ben aleyhinde konu
şacağım. 

Efendim, biz şu nokta üzerinde duruyoruz. 
Bizim evvelce affettiğimiz suçlarla bunu kıyas
ladığımız zaman bunlar hafif geliyor. Vasıf ve 
mahiyetleri itibariyle diğer madde ile bu madde
deki suçlar mukayese edilsin diye bir teklifte bu
lunuyoruz. Belki bunlar diğerlerinden daha az 
ve hafif suçlardır. 

BAŞKAN — Diğeri de İktisat Komisyonu
nun teklifidir. 

Sami Küçük'ün teklifi ise (zimmet) in çıka
rılmasına dairdir. Yani zimmet suçlarında 500 li
raya kadar olanlarını affedelim, diğerlerini affet-
miyelim, diyor. 

Diğer bir teklif de bu fıkrayı tamamen ka
nundan çıkaralım şeklindedir. 

BAŞKAN — Efendim, Kadri Kaplan'm tek
lifine göre, yalnız bu fıkranın yeniden tetkikini 
ve bütün tekliflerin ışığı altında yeniden getiril
mesini oylarınıza koyuyorum, kabul edenler... Ka
bul edilmemiş reddedilmiştir. 

Şimdi, Solmazer'in teklifine göre fıkrayı oy
larınıza koyacağım. (Bir daha okunsun sesleri) 

SOLMAZER İRFAN — Efendim, tekrar oku
maya lüzum yok. Yani zimmet, ihtilas, irtikâp 
sebebiyle kim olursa olsun affedilmesin diyorum, 

(Solmazer'in teklifi yeniden okundu.) 
BAŞKAN — Efendim, bu teklifi oyunuza ko

yuyorum, kabul edenler... 11. Reddedilmiştir 
efendim. 

Küçük'ün teklifini oylarınıza koyacağım 
efendim. 

(Teklifini izah etsin sesleri) 
KÜÇÜK SAMİ — Arkadaşlarıma şu ciheti 

açiklıyayım; rüşvet suçları sıfırdan itibaren 
affa tâbi'değildir. Yalnız zimmet beş yüz liraya 
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kadar olan affa tâbi fakat ihtilas, irtikâp, rüş
vet suçları katiyen. Diğer maddeler aynen baki
dir. 

BAŞKAN — Samli Küçük'ün .teklifini kabul 
edenler... Kaıbul edilmiştir. 

Şu halde fıkrayı yeni şekliyle okuyalım : 
«B) İhtilas, irtikâp, rüşvet suçlariyle mik

tar ve kıymetçe beş yüz liradan fazla olan him
met suçları ve Türk Ceza Kanununun 339, 340, 
341, 342, 366, 367 ve 368 nci maddelerinde ya
zılı isuçlar,» 

BAŞKAN — Fıkrayı oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

C) Türk Ceza Kanununun 414, 415, 416 
(iSon fıkrası hariç) 417, 418, 429 ve 430 ncu 
maddesinin birinci fıkrası ile 431, 435 ve 436 
ncı maddelerinde yazılı suçlar. Ancak kaçırmak, 
evlenmek maksadiyle yapılmış ve kaçırılan kim
senin ırzına <geçilmemişse birinci madde hükmü 
uygulanır. 

BAŞKAN — Fıkra üzerinde söz istiyen ar
kadaş var um? 

ÇELEBİ EMANULLAH — 15 yaşın 18 ol
masını teklif ediyorum. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — 429 ve 436 ncı 
maddelerin tekrar okunmasını rica edeceğim. 

(Ceza Kanununun 429 ve 436 ncı maddeleri 
tekrar okundu.) 

ODYAKMAZ CEVAT — .Efendim, burada 
ımevzuubahsolan sı*çlar, ırza geçme, tasaddi, kız 
kaçırma ve fuhşa teşvik suçlarıdır. Irza geçme
de iki hal vardır. Birisi 15 yaşını bitirmiyenle-
rin, diğeri de 15 yaşını bitirenlerin ırzına geçil
mesidir. 15 yaşını blitirmiyen küçüğün ırzına 
rızası ile geçilmiş olsa dahi kanun affetmiyor. 
Diğerlerinde ise 15 yaşını bitirenler, katı su
retle cdbri oluyor. Rüşt meselesine gelince, 18 
yaşını ikmal eden reşittir. Bir de kazaa rüşt var
dır. 15 yaşını bitirmiş olanlar da mahkeme ka
rarı ile rüştüne ermiş sayılır. Evlenen kadın 
rüştüne ermiştir. Bir kadın 17 yaşında evlenirse 
o zaman da reşit sayılabilir. Mâruzâtım bu ka
dardır, efendim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen, buyurun 
Koksal Osman. 

KOKSAL OSMAN — Bu mesele için, yeni 
bir kanun ha zırlarım aktadır. Böyle bir çalışma 
vardır. Bir kimse evlenmek maksadiyle kaçırı
lır, fakat ırzına geçilmemiş olursa; dağa çıkılır, 
iğfal edilmezse, ırzına geçirmezse dahi bu kızın 
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namusuna leke sürülmüş olur. Kız muhitinde 
iyi tanınmaz olur, köyünde, muhitinde bu kızı 
pek alan olmaz. Ve biz de bu suçlar üzerinde 
daiha hassas olduğumuz halde bu .hassasiyetimiz 
bu fıkra ile kalkıyor. Binaenaleyh, biz de affet-
miyelim. Bu şekilde hassas olduğumuzu belirt
miş oluruz. 

BAŞKAN — Buyurun. 
GÜRSOYTRAK SUPHİ — Anadolu'daki te

amüle bakarsak bunun bir teamül olduğunu gö
rürüz. Çünkü, orada başlık istenir, fakir kimse 
verip alamaz, kaçırır, mecburdur kaçırmaya 
çok defa. Yalnız bizim burada hakikaten arzu 
ettiğimiz ahlâki şeyin teessüs etmesi için kaçı
rıldığı zaman ırzlarına geçilmemesi ve evlen
mek maksadının-olması lâzımdır. 

BAŞKAN — Buyurun. 
TAŞAR DÜNDAR — Görünüşe bakılırsa; 

ıbirinci maddeyi kabul edip, neşir tarihini kabul 
edip ortasını reddedeceğiz. Böyle olmak lâzım-
geliyor. (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Buyurun. 
TüNÇKANAT HAYDAR — Af kanununun 

maksadı haksız yere mahkûm olmuş veyahut da 
yaptığı hareketten nadim olmuş kimselerin da
ha fazla gecikmemesi içindir. Bir kısım insan
lar vardır ki, arkadaşımın belirttiği gibi kız ka
çırır, evinde alıkoyar, ırzına geçmez. Evlene
cektir. Bu insanları da. kanun nazarında dik
kate almak lâzımdır. Kanun her ikisini de ceza
landırdığı için zalbıta eline geçen her iki suçlu
yu alır, adalete teslim eder. Bunu yapmaya mec-
'burdur. Bu gibilerin affı her halde kanuna uy
gun olsa gerektir. 

KOKSAL OSMAN — Faraza ben kız kaçı
rırım, kaçırdıktan sonra iğfal etmem bir iki gün 
evimde tutarım. Şerefini düşünelim. Mahkeme
ye gittiğim zaman evlenmek kasdiyle yapıyo
rum, derim. Evlenme maksadı vardır. Birleşirse 
mesele kalmaz. Fakat hayır, ben evlenmiyece-
ğim, derse ne olacak? 

Tezatlar içindeyiz. Bu formül üzerinde çok 
durmalıyız. Geçenlerde bu konuyu görüşür
ken, Amerika'da şöyle oluyormuş, böyle oluyor
muş. Biz de asalım, keselim dedik. Sonra, gel
dik buraya ihtilas suçları gibi bunu da affa gi
diyoruz. 

ER AHMET — Sayın Köksal'm fikrine ka
tılıyorum. Bikrin izalesi meselesi mevzuubah-
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solmasa bile, islâm anlayışında büyük bir fark 
yoktur. Kız kaçırılır, dağlarda dolaştırılır 
geriye döner, bikri bozulmasa bile ailenin te
essürü büyüktür. Bunda ancak fizikî bir fark 
vardır. Anlayış meselesinde ahlâk bakımından 
çok az fark vardır. Onun için kız kaçııranla-
rın da affedilmemesini teklif ediyorum. 

AKKOYUNLU FAZIL — Bu fikre ben de 
iştirak ediyorum. Ancak, kızı erkek evlenmek 
maksadiyle kaçırmış, kız da bunu kabul edi
yorsa o zaman affa ben de taraftarım. 

KOKSAL OSMAN — Buna ben de katılı
yorum. O zaman bu affa ben de taraftarım. 

BAŞKAN — Taşar. 
TAŞAR DÜNDAR — Öyle bir suç olmaz. 

Evlenmek maksadiyle kaçıran, gider evlenir. 
Evlenince de dâva düşer. Böyle de suç yoktur. 
doğrusu. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
TUNÇKANAT HAYDAR — Bir noktayı 

arkadaşlarım görmüyorlar; böyle bir suç işle 
misse, kaçırmışsa yani bikrini izale etmese ve ev-
lense bile ailesi rıza göstermezse mahkûm olur. 
Çok zamanlar; kız ben kaçırdım diyor. Ona 
rağmen erkek lıapisaneyi boyluyor. 

BAŞKAN — Sözcü. 
ODYAKMAZ CEVAT — Türk Ceza Kanu

nunun 429 ncu maddesini aynen okuyorum ; 
«Her kim cebir ve şiddet veya tehdit veya 

hile veya ş«.hvet hissi veya evlenmek nıaksa 
diyle reşidolan veya reşit bulunan bir kadını 
kaçırır veya bir yerde alıkorsa üç seneden on 
seneye kadar ağır hapis cezasiyle cezalandırı
lır.» 

Kaçırılan kadm evli ise ağır hapis cezası 
yedi seneden aşağı olmaz. Müsaade eder'seniz 
430 ncu maddeyi de okuyayım; (430 ncu mad
de okundu) 

Şu halde 'buna göre kaçırma şeklini iki cep
heden ele almak lâzımdır. Birisi evlenme, bi
risi de şehvet birsiyle kıçırıhyor demektir. 
439 ncu madde reşidolanlar için, 430 ncu mad
de de reşidolmıyanlar içindir. Kaçırma şe>hve't 
hırsı ile olursa bu kimse aftan faydalanma
maktadır. Eğer kız kaçırma fiili evlenme mak
sadiyle olmuşsa bu kimse aftan faydalanmak
tadır. 

KUYTAK FtKRıF/T — Bir şey sormak isti
yorum. 
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| BAŞKAN — Sıra Dündar Taşar'm. 

TAŞAR DÜNDAR — Kaçırmalar umumi
yetle şöyle oluyor. Birisi şehvet hissi lie, diğeri 
de alma vadiyle, evlenme vadiyle. Ya evlen
me tahakkuk etmezse, ya kız tarafı rıza gös
termezse. Zaten evlenme olursa, ortada suç di
ye bir şey kalmaz, ceza da mevzuubahsolmaz. 
Ayrıca şeref mevzuunda karşı tarafın bir ta-
lelbi varsa... 

BAŞKAN — Bu fıkra üzerinde kifayeti mü
zakere teklifi vardır. Kabul edenler. Kabul 
etmiyen'ler.. Kabul edilmiştir. 

IBAŞKAN — Albay Koksal'm metin üzerin
deki değiştirgesini kabul edenler... Reddedilmiş
tir. Fıkrayı olduğu gibi kabul edenler... Kabul 
edilmiştir. (Ç) fıkrasına geçiyoruz. 

.KAPLAN MUSTAFA — Göz karariyle ka-
I bul edildiği anlaşılıyor. 
I BAŞKAN — Bir dalha oylama yapacağım. 
I (C) fıkrasını kabul edenler... 16 kişi, kabul et-
j mistir. Bu fıkra kabul edilmiştir. 

Ç) Türk Ceza Kanununun 448, 449 ve 450 
I nci maddeleri ile diğer kanunlarda yazılı aynı 
I mahiyetteki adam öldürme suçları, 

I BAŞKAN — Fıkra üzerinde söz istiyen? Yok-
I tur. Fıkrayı oyunuza vazediyorum. Kabul eden

ler... 18 kişi, kabul edilmiştir. 
D) Türk Ceza Kanununun 495, 496, 497, 

I 498, ve 499 ncu maddelerinde yazılı suçlar, 
BAŞKAN — Fıkra üzerinde, Ahmet Yıldız, 

I buyurunuz. 
YILDIZ AHMET — Efendim, demin arz et-

I tim, yine o noktaya geliyorum. Hırsızlık yaptığı 
I zaman gayrimekul olursa affa girmiyor. Müsade 
I ederseniz tekrar bu husus üzerine döneyim. Bu 
I kanun affettikten sonra ben hırsızı buldum. Türk 
I cemiyetinde taammum etmiş cezalardan birtakım 

menkul malları aşıranlar affediliyor. 

İBAYKAL RÎFAT — Gayrimenkul hırsızlı-
j ğmdan bahsetmiyoruz, (Menkul mallar hırsızın-
I dan bahsediyoruz, sesleri) 

KARAMAN SUPHİ — Efendim, bendeniz 
I bir şey öğrenmek istiyorum. Bu kanun üzerinde 
I etüt yapanlardan rica ediyorum, bu kanunun 
I şümulüne giren mevcudun yüzde kaçıdır. Eğer 
I % 5 i bu kanun şümulüne giriyorsa bu kanun 
I Af Kanunu değildir. Af Kanunu çıkarıyoruz. 

Türk hapsanelerinde 70 bin kişi var, bunlardan 
I kaç kişi istifade ediyor? 
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KÜÇÜK SAMI — Adliye Müfettişi, Ceza iş

leri Umum Müdürünün bildirdiğine göre % 40 
kişidir. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Celse açıldığı za
man mümkün olduğu kadar az kimsenin aftan is
tifade etmesini düşündük. Biz de bunun âmme 
vicdanını rahatsız etmiyecek şekilde fıkralarda 
tebarüz ettirdik. Görüyorsunuz ki, aynı yolda 
gidiyoruz. 

ESlN NUMAN — Hırsızlık konusunu öne 
sürdüler. Ben hırsızların affedilmesini istemiyo
rum. Şimdi (491 nci maddeye uyar şekilde) ta
savvur ediniz ki, menkul bir mala sahibolanın 
tehdidedilerek malını elinden aldılar. Bu fiil 
hırsızlıktan daha ağırdır. Bizde hırsızlık tâbiri 
geniştir. Kanunda çok defa bu gibi işleri hırsız
lık olarak görmez, bunları ayırır. Bizde rüşvet, 
ihtilas hırsızlık olarak telâkki edilir. Kanun bun
ları ayrı ayrı düşünür, ayrı ayrı cezalandırmış
tır. Menkul bir malı elde etmek için tehdit edil
mişse bu hırsızlık değildir ama, daha ağır bir 
suçtur. Binaenaleyh af edilemez. 

491 nci maddeye göre bir kimsenin tehdit edi
lerek, hürriyeti ortadan kaldırılmak istenirse, rı
zası hilâfına, ve bu suçları işliyenler, şantaj ya
panların suçları daha ağırdır. 

499 a göre bir kimsenin parasını- veya malını 
elde etmek için o kimseyi hürriyetinden mahrum 
edenler hakkında hükümler mevcuttur. Belki hu 
noktada sizin de itirazınız olabilir. Bence bu da 
mevzuubahis değildir. Bu itibarla bu fıkra için
de belirtilen maddelerin hepsi hırsızlıktan daha 
üstün olan suçlardır. Bu yönden af edilmemesi 
lâzımdır. 

BAŞKAN — Kaplan. 
KAPLAN KADRİ — Türk Ceza Kanununun 

498 nci maddesinin tafsilâtiyle okunması müm
kün müdür? 

MADDE 498. — «Bir kimse her ne suretle 
olursa olsun hayat veya ırz veya mal hakkında 
büyük bir zararla korkutulan veya Hükümet ta
rafından verilmiş gibi emir - göstererek başkası
nı Mecbur kılarsa sekiz^seneden 15 seneye ka
dar ağır hapis cezasiyle mahkûm olunur.» 

BAŞKAN — Buyurun. 
KAPLAN KADRt — Bir delikanlı bir baba

nın önüne çıkıyor; kızını vermezsen öldüreceğim 
diyor. Bu, bu maddeye girer mi? (Girmez ses
leri) =• 
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ODYAKMAZ CEVAT — Burada yer alan 

suçlar yakma, yol kesme, adam. öldürme suçla
rıdır ki, en'hafifi beş senedir. Hırsızlık ise altı 
ay hapisten üç seneye kadar devam eder. (Kâfi. 
kâfi sesleri) 

BAŞKAN — Kifayeti reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kifayeti mü
zakere kabul edilmiştir. Fıkrayı reyinize sunu
yorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Şimdi (E) fıkrasını okutuyorum. 
E) 4237 sayılı Fevkalâde zamanlarda hak

sız mal iktisap edenler hakkındaki Kanun ile 
5816 sayılı Atatürk aleyhinde işlenen suçlar hak
kındaki kanunların şümulüne giren suçlar, 

ESlN NUMAN — Mütehassıs arkadaş tara
fından izah edilmesini rica edeceğim. 

ODYAKMAZ CEVAT — Mevzuubahsâlan 
4232 ve 5237 sayılı kanunlarda sayılan suçlara 
aittir. Bunlar aftan istifade etmiş değildir. Hak
sız mal iktisap edenler ki; bunlar doğrudan 
doğruya Devlet memurlarıdır. Şimdi zamanı fev
kalâde zaman olarak kabul ettiğimize göre bun
ları affın şümulüne sokmuyoruz. Ve bundan 
sonra takibat altında bulunanlar affın şümulü 
dışında bırakılıyor. Atatürk aleyhine işlenen 
suçlar, keza affın şümulü dışında bırakılıyor. 

ER AHMET — Efendim, bâzı suçlar var ki, 
kanun tasarısında zikredilmemiş, ben rastlıya-
madım. Bir teklif yapacağım, acaba hangi mad
deye ilâve edelim. 

BAŞKAN - - En sonuna ilâve edelim. Müza
kere edilen (E) fıkrası hakkında başka söz isti-
yen, yok. Reyinize vaz 'ediyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

F) Askerî Ceza Kanununun 55, 56, 59, 
94, 97, 100, 101, 102, 103 ve 104 ncü maddeleri 
ile 148 nci maddesinin (B) bendi ve yukardaki 
bentlerde T/rk Ceza Kanununun maddelerine 

> atıf suretiyle cezalandırılan fiiller, 
YILDIZ AHMET —• Bir sorum var. Harb 

zamanında, sulh zamanında olursa, aynı şekil
de mi uygulanacak? 

ADALET BAKANLIĞI MÜMESSİLİ CE
VAT ODYAKMAZ — 59 neu nmddeye göre 
harb zamanında suç işlenirse ceza artırılır. 

BAŞKAN — (F) fıkrasını kabul edenler.. 
Kabul edilmiştir. 

G) Millî Savunma suçlarının affına dair 
79 sayılı Kanunun birinci maddesinin ikinci 
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fıkrası gereğince aftan istisna edilen şahısların 
işledikleri suçlar, 

BAŞKAN — Buyurun. 
ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ AV-

Nl KURTBÎLEK — 79 sayılı Kanunda heyeti
niz zaten memur suçlarını istisna etmiştir. Biz 
de o kanuna tâbi olarak bu istisnayı devam etti
riyoruz. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. Fıkra
yı kabul edenler.. Kabul edilmiştir. 

II) 6831 sayılı Orman Kanununda yazılı 
suçlar ile Türk Ceza. Kanununun 369, 370, 373 
ncü maddesinin 1 nci fıkrası ve 374 neü madde
sinde yazılı suçlarla bunların 411, 412 ve 413 neü 
maddelerinde gösterilen şekilleri; 

BAŞKAN — Fıkra üzerinde, buyurun. 
YILDIZ AHMET — Kasıt kelimesi 369 ncu 

maddede var mı? Madde lütfen okunsun. 
«Madde 369. — Bir binaya ve sair inşaata ve

ya henüz biçilmemiş veya biçilmiş mahsulâta ve
ya hububata, erzak yığın ve ambarına ateş verip 
kısmen veya tamamen yakan kimse üç seneden 
altı seneye kadar ağır hapis cezasiyle cezalandı
rılır.» 

YILDIZ AHMET — Peki efendim; diyecek 
bir şey yok. 

BAŞKAN — Fıkra hakkında başka söz isti
yen yoktur. Beylerinize arz «diyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi (1) fıkrasını okutuyorum. 
1) Kaçakçılık Kanunu ile Türk parasının 

kıymetini koruma hakkındaki, Kanuna aykırı 
fiillerden sanık veya mahkûm olanlar. 

Şu kadar ki : 
Beş, yüz Türk lirasının muadili döviz ka

çakçılığı ile istimal veya l istihlâk maksadiyle 
kaçakçılık suçlarını işliyenler ve fher ne suret
le olursa olsun resmî makamların muvafaka
tiyle hariçte bulunan dövizlerini memlekete ge
tirmiş olanlar ile bu kanunun yayımı tarihin
den itibaren üç ay içinde getirenler birinci mad
de hükmünden istifade ederler. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim, bu mad
denin (B) fıkrasında beş yüz liraya kadar bir 
miktar kabul etmiştik. Burada değişiklik yap
mak zarureti hasıl oldu. Beş yüz Türk lirasının 
muadili döviz kaçakçılığı yapmak maksadiyle 
kaçakçılık yapanların suçlarının kamilen kal
dırılması vardır. Bunu arz etmek istiyorum. Te-
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sadüfen bir insanın cebinde beş dolar bulunu
yor. Biz bunu hapiste mi yatıralım. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Üzerinde dur
mak istediğim, «şu kadar ki» den sonra gelen 
maddenin de izahını istiyorum. 

TAŞAR DÜNDAR — Efendim, Cenup hu
dudunda bir kaçakçılık meselesi vardır. 250 lira 
mukabilinde mal geçiren sırtçılar vardır. Bun
lar alır malı, sırtına; mayın tarlasından geçi
rir. Bunlar da istifade ediyor mu? (Etmiyor 
sesleri) 

Bu adamlar, başkasının namına bu malları 
200 - 300 lira para mukabilinde götürürler. Ma
yın tarlalarından geçerken ölen olur, Tutulan
lar hapse atılır. Bunlardan binlercesi vardır, 
hapiste yatıyorlar. Bunların içinde 500 liradan 
aşağı olanları çoktur. Bu adamlar ne olacak? 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Arkadaşlar, millî 
gelirimizin akmakta olduğu istikametleri bili
yorsunuz. Hudut bölgelerimizdeki sahalarda ka-

[ çakçılık çok olmaktadır. Bunların affını düşü
nemeyiz. 

KÜÇÜK SAMİ — (1) fıkrası için tadil tek-
lifi vardır. 

BAŞKAN — (1) fıkrasını okuyoruz. 
6829 sayılı Kanunla ilâve edilen ek ikinci 

maddenin 4 numaralı bendinde yazılı .«uçlar ha-
I ricölmak üzere, Kaçakçılık Kanuniyle. Türk pa

rasını koruma Kanununa aykırı fiillerden sanık 
I veya mahkûm olanlar. 

O fıkrayı şimdi aynen okuyorum; 
«Yabancıların karasularımızda avlanmaları 

ve bu maksatla karasularımıza girmeleri kaçak
çılık sayılır. Faillerinin bir seneden üç seneye 
kadar hapislerine ve her türlü vasıtalariyle av-

I ladıkları mahsullerin müsaderesine hükmolu
nur. Avlanmada elektrik ce
reyanı kullanılmışsa ve ise üç 
seneden aşağı olmamak üzere hapis cezası ve
rilir.» 

Teklif daha ziyade hariciyeden geliyor. Ha-
I len Türk ceza evlerinde İsrailli, Suryeli, Yu

nan veya İtalyan olmak üzere 12 kişi var. Bun
ların bir kısmı pusulası olmıyan motorlar o böl
gede balık avlarlarken yakalanmışlar, kaçak-

\ çılık hükmüne girmişlerdir. Aynı şekilde bizim
kiler 12 Ada bölgesine yaklaştığı sıralarda on
lar da yakalandılar. Bunları affın şümulüne dâ
hil edersek umumi aftan istifade ettirmiş olu
ruz, hem de münasebetlerimizi takviye etmiş 
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oluruz. Bunlar uzun seneler yatmış vaziyette
dirler. Bu fıkranın bu şekilde olmasını teklif 
ediyorum. 

BAYKAL RİFAT — Benim bildiğime göre 
dışarıya gidenler 100 Türk lirası götürebilecek
leri gibi dışardan gelenler de 100 Türk lirası 
getirebileceklerdir. Bu paranın bütün veya bo
zuk para olması cezai müeyyideyi derpiş edi
yor mu? Bunun açıklanmasını rica edeceğim. 

KABÎBAY ORHAN — Sami Beyin sözlerini 
bir noktada tavzih edeceğim. Buyurdular ki, 
ecnebi balıkçılar ruhsatsız teknelerle bizim ka
rasularımızda avlanıyorlar. Bu niçin oluyor? 
Bizim karasularımız kati olara'k tâyin edilme
miştir. Bunlar yakalanıyor ve ceza görüyorlar. 

Af ve tâviz meselesine gelelim. Hudütları-
mızdaki komşularla iyi geçinelim, diyoruz. Dost
luğumuzu bozmayı pek arzu etmeyiz. Kaçakçı
lar için af müessesesi çalışırsa ne olur, bunların 
sempatisini kazanırız. Balık kaçakçılığını örıli-
yecek bir şey yoktur. Belki hudutlarımızdaki-
leri memnun edemeyiz. Ama, buna mukabil te
sirleri müspet olacaktır. 

BAŞKAN — Er Ahmet, 
ER AHMET — Kaçakçılık sadece Güneyde 

değil, Doğuda da vardır. Ve gıda maddeleri üze
rinde yapılmakta ve zehirli maddeler üzerine 
inhisar etmektedir. Doğu ve Güneydeki kaçak
çılık daima kontrol edilmektedir. Buna rağmen 
fiyat nerede, yüksek mal ise oraya kaymakta
dır. Doğu veya Güneye olmak üzere. Kaçakçı
lar üzerinde af kabul etmek zannıma göre bu 
mıritakadaki kaçalkçılığı artıracaktır. Şark in
sanı mutlaka emsaline bakar. Orada bir kadını 
döven şahsın dört aya mahkûm olması bütün 
bölgede protesto edilmiştir. Hapsedeceğinize 
onu vursaydmız, demişlerdir. Bu emsal de na
zarı itibara alınırsa affedilenler mutlaka, yani 
kaçakçılar mutlaka şımaracaklardır. Onun için 
kaçakçıların affedilmemesini teklif ediyorum. 
Sami Beyin teklifine gıelince; ben Ayvalık'ta 
emsalini gördüm. Burada altı tane Yunan mo
toru vardı, içlerinde puslası da vardı, dahası 
var, makinalı tüfeği <de vardı. Karasularımızda 
mücadele halinde olduğumuzu arkadaşımız an
lattı. Yunan motorları karasularımızda ve bizim 
motorlarımızdan üstün kalitede silâlhlı vaziyet
tedirler. Bunların affedilmemesini istirham ede
ceğim. 
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SOLMAZER İRFAN — Muhterem Başkan, 

fıkra hakkında 3 - 4 defa söz alan arkadaşa 
raslıyoruz. Bu suretle konuşmalar uzuyor. Fık
ra hakkında arkadaşlar söyliyeceklerin'i söyle
sinler, müzakere uzamasın. Zira elimizde yarma 
yetişecek tasarilarıımız vardır. Aksi takdirde sa
baha kadar konuşmamız lâzımdır. 

BAŞKAN — İrfan Beyin teklifi mucibince, 
ibir fıkra üzerinde her hatibin bir defa konuş
ması teklifini reylerinize arz ediyorum... Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Bu ka
rar gereğince söz vereceğim. Söz Suphi Gürsoy-
trak'ındır. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Ben arkadaşımız 
Dündar Taşar Beyin ekonomi anlayışına akıl 
erdiremiyorum. Yunanistan'ın bütçesinin geliri 
hariçtendir. Membaları hariçtedir. Kaynaklarını 
hariçteki gelirleri teşkil eder. Bu arada gelir
lerinin büyük kısmı Türkiye'den gider. Teşbih
te hata olmaz, Türkiye dört memeli bir ineğe 
benzer, sağılır. Bir tanesini Güney Doğudaki 
komşumuz, birisini Güneydeki komşumuz, biri
sini de Batıdaki komşumuş sağar. Arkadaşlar, 
tâviz vermiyelim. Malımız burada kalsın, balı
ğımız burada kalsın. Memleketimizin daha fazla 
ihtiyacı vardır. Yunanlılara, Araplara yedirnıi-
yelim. Şu tadilin kabulünü arz ve teklif ediyo
rum. «500 Türk lirasının üstünde kaçakçılık 
suçu işliyenler» e kadar silmek suretiyle kabu
lünü arz ve teklif ediyorum. Böyle bir açıklama 
da bulunmaktan kasdımız her hangi bir harici 
kaçalkçılığı önlemek ve dövizlerimizin Türkiye'
ye gelmesini mümkün kılmak içindir. Yani suyu 
mayalamak gibi bir şeydir. Yüksek miktarda 
paranın girmesini mümkün kılarsa memleketi
miz kazanacaktır. Bunun için kaleme alınmıştır. 
• BAŞKAN — Buyurun. 

KAPLAN KADRİ — Mücerret olarak suç 
ve suçlu üzerinde duruyoruz. Biz, bunu meyda
na getiren cemiyet üzerinde durmuyoruz. Af 
Kanununun mekanizması, maritaliltesi böyle iş
lemez. Seçim zamanında Güney hududunda ka-
ça'kçılik serbest bırakılmıştır. Bu mu suçtur, teş
vik eden mi? Af kanunu hingisi için çalışacak
tır? Sözcünün ifadeleri tatmin etmiyor. Mücer
ret oluyor. 

BAŞKAN — Buyurun. 
TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, bu 

fıkrada şöyle bir ibare vardır; «Her ne suretle 
olursa olsun resmî makamların muvafakatiyle 
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•hariçte bulunan dövizlerini memlekete getirmiş 
olanlarla bu kanunun yayımı tarihinden itiba
ren üç ay içinde getirenler birinci madde hük
münden istifade ederler.» kanun sözcülerinden 
soruyorum; bu ne maksatla konuldu. Öğren
mek istediğim husus şu; bu adamlar harice ka
çırdıkları paralarını getirdikleri takdirde bun
lara bir vergi tarhcdecek iniyiz etmiyecek miyiz; 
Vergi bakımından biz bunları mecbur edebilir 
miyiz? 

KUYTAK FİKRET — Efendim, bu fıkra 
iki hususu ihtiva ediyor, birisi Türk parasını 
korumayı istihdaf eden döviz kaçakçılığı, biri
si de kaçakçılık hadisesidir. İktisat Komisyo
nunda çalışan bir arkadaşınız sıfatiyle şunu arz 
edeyim ki, bir hüküm karşısında döviz kaçakçı
lığı ile ilgisi olan bir kimse kalmıyor. Çünkü 
dövizleri parça parça halde şebeke vasıtasiyle 
kaçırıyorlar, muayyen yerlere yakalamanın im
kânı yoktur. Biz bâzı tavizleri vermek suretiy
le onun bedelini almaya çalışalım. Binaenaleyh 
500 lirayı affa dâhil edilmesi lüzumuna kaa-
niım. 

Ecnebilerden kaçakçılık yapanlar çok mah
dut kimselerdir. 16 kişiyi memnun etmek bü
yük bir kütleyi memnun etmez. Aksini düşünür
sek, kaçakçılıkla mücadele edememiş oluruz. 
Teklifim şudur. 

«Beş yüz liranın muadili döviz kaçakçılığı 
ile istimal veye istihlâk maksadiyle kaçakçılık 
suçlarını işliyenler ve» çıkarılmasını ve madde
nin ancak şu kadarkinden sonra «her ne suret
le olursa olsun resmî makamların muvafakati 
haricinde bulunan dövizlerini memlekete getir
miş olanlar ile bu kanunun yayımı tarihinden 
itibaren üç ay içinde getirenler birinci madde 
hükümlerinden istifade ederler» şeklinde reye 
konmasını teklif ederim. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Ben burada 
«Kaçakçılık Kanuniyle» tâbirinin çıkarı İması
nı istiyorum. 

İkincisi; şu kadar ki, den sonraki ifadenin 
aynen kaim asını teklif ediyorum. 

' TUNÇKANAT HAYDAR — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Bir fıkrada iki defa konuşa

mazsınız. Karar vardır. 
GURSOYTRAK SUPHİ — Bu mevzu çok 

önemlidir. Karar dışına çıkılması icabedecekse 
çıkılmaya değer. Kendileri açıklara ada bulun
sunlar. 
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[ BAŞKAN — Haydar Beyin konuşmasını 
I kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, Tunçkanat teklifini okuyacak. 
TUNÇKANAT HAYDAR -* Muhterem ar-

I kadaşlar, bu kanunun 3 ncü maddesinin iltc 
I fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki teklifim şu-
I dur : 

I Başkanlığa 
I Af Kanunun 3 ncü maddesinin (t) fıkra

sının aşağıdaki şekilde değiştirilmesi rica olunur. 
İ) 6829 sayılı Kanunla ilâve edilen ek 2 nci 

maddenin IV numaralı bendinde yazdı suçlar 
haricolmak üzere Kaçakçılık Kanunu ile Türk 

I parasının kıymetini koruma hakkındaki Kanıı-
I na aykırı fiillerden sanık veya mahkûm olanlar; 
I Şu kadar ki : 
I Beş yüz Türk lirasının muadili döviz kaçak

çılığı ile istimal veya istihlâk maksadiyle kaçak-
j çılık suçlarını işliy en ler ve her ne suretle olur-
j sa olsun resmî makamların muvafakatiyle ha-
I riçte bulunan dövizlerini memlekete gelirmiş 
I olanlar ile bu kanunun yayımı tarihinden iti-
1 baren üç ay içinde getirenler birinci madde 
I hükmünden istifade ederler. 

KUYTAK FİKRET — Efendim, benim de 
1 bir teklifim var. Tunçkanat Beyin teklifine 
I uygun. Teklifim şudur : 
I 116 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi 1 nci 
I fıkrasının son bendine «ile bu kanunun yayımı 
I tarihinden itibaren üç ay içinde getirenle,"» İK,-
j vesini arz ederiz. 
I Osman Koksal Sami Küçük 

. Filkret Kuy'tak Vehbi Ersü 

TUNÇKANAT HAYDAR — Ben teklifimi 
geri alıyorum. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Benim lekli-
I fim de şu : «Kaçakçılık Kanunu» tâbirinin bu-
j radcin çıkarılmasını ve kaçakçıların da 1 nci 

madde şümulüne girmesini teklif ediyorum. 

(lÜRSOYTRAK SUPHİ — «Şu kadar ki, 
i den itibaren, her ne olursa olsun» dan başlıyor, 

500 Türk lirasının muadili döviz kaçakçılığı ile 
istimal ve istihlâk suçu işi iyeni er giriyor... 

Karavelioğlu ile Kuytak'in teklifleri vardır. 

KSİN NUMAN — Usul hakkında. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ESİN NUMAN — Şimdi okunan bu fıkra 

| ayrı, kasıt halinde olduğu için müsaade ede--
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seniz diğer kasıtlarla birleştirmiyelim. Ayrı ay
rı arz edilmesini istiyorum. 

(I) fıkrasının birinci cümlesi «Kaçakçılık 
Kanunu ile Türk paralarlnm kıymetini koruma 
hakkındaki Kanuna aykırı fiillerden sanık veya 
mahkûm olanlar» denmektedir. Şimdi bunun 
üzerinde iki ayrı ayrı teklif var. Biri Karave-
lioğlu'nun teklifidir. «Kaçakçılık Kanunu çı
karılsın» deniyor. Diğeri Sami Küçük Beyin 
teklifi «Kaçakçılık Kanununun ikinci maddesi
nin dördüncü bendinde yazılı suçlar harieolmak 
üzere diğerleri affedilsin, deniyor. İsrail, Yu
nanistan ve saire.... 

KARAVELÎOĞLIT KÂMÎL — Ben daha ge
niş teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Evvelâ Karavelioğlu'nıın tekli
fini oya 'koyacağı™. 

'KÜÇÜK SAMİ — Bu mevzuda konuşmak lâ
zımdır. 

Elendim, bininci ımaddenin (A) fıkrasına ka
çakçılığı sokacak olursak, zaıten bunun cezası 5 se
neye kadar olan cezalardır. Yunanlı balıkçı ser
best olacaktır. Kanun teklifinin huzurunuza gel
diği gibi kalhul edilmesini ve bu sakat usulün red
dini teklif ederim. 

BAŞKAN — Şimdi lehinde ve aleyhinde ko
nuşuldu. Şu halde KaraveHioğlıvnun teklifini oyu
nuza koyuyorum. 

ATAKLI MUOlP — Efendim, burada iki 
sözeli konulmaktadır. Bu iki sözcü arasında bir 
irtibat yoktur. İkisinin fikirleri tabirini t utanı
yor. Evvelâ bunlar anlaşsınlar. Ondan sonra bu
rada fikireriini tek fikir, komisyon fikri olarak 
belirtsinler. 

BAŞKAN — Sizin teklifiniz, Alibay Sami Kü • 
cük'ün konuşması şeklinde ini? 

TAŞAR DÜNDAR — İnanmadığı bir kanu
nun sözcülüğünü üzerine almasınlar. Bu işi iyice 
(tetkik edip sözcülüğünü üzerlerine almaları lâzımı
dır. Şu vaziyete göre kanun iyi etdM'ödilmem iştir. 

ıBAŞKAN — Fikrini sonradan değiştirmiş ola
bilir. Sami Küçüık'ün konulması hususunu oyu
nuza koyuyorum. Kabul edenler... Etnıiyenier... 
Kabul edilmiştıir. Buyurun. 

KÜÇÜK SAMİ — Efendim, bildiğiniz gibi -
(lüney bölgesine geziye cılktım. Cizre'ye vardığımı 
gün 1 700 koyunu kaçınmak istiyen kaçakçılar ve 
koyunlar yakalanmış ve Glimrük birliklerine tes
lim edilmişti. Kaçakçılar yalnız 250 lira karşılı
ğında kaçak eşya taşıyan insanlar değildir. İran'a 
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külliyetli miktarda buğday kaçırılmaktadır. 
Irak'a koyun ve tereyağ kaçırılmaktadır. Suriye'
ye fınldık içi, koyun ve tereyağ kaçırılmaktadır. 
Hepsine teşmil edilirse kaçakçılık teşvik edilmiş 
olacaktır. Dün alkşaım Dışişleıü Bakamı ile konu
şunken bize 12 balıkçının meveudiolduğunu söy
ledi. İsrailli, Arap ve Yunanlı. Bunların bir kıs
mı birkaç sene yaltmış. Umulmi bir af kanunu çı
karıyoruz. Bunları affedersek dostlukları takviye 
bakıimından küçük bir izi olursa iyi olur kanaati 
ile bu teklif i yaptım. 

Bu kadar ıkişji affedilecek. Müıtokaibiliyet şar-
ıtiyle bunların tahliyesi, arlkadaşımıızın da belirt
tikleri gibi dostluğu takviye bakımından faydalı 
olacaktır. Bunları kendi ekmeğimiz ile beslemelcte 
ne fayda vardır? Bunun takdirini sizlere bırakı
yorum. 

BAŞKAN — Şimdi fıkra üzerimdeki kifayeti 
niiüızafcere teklifini oyunuza arz edeceğim, kabul 
'edilmediği ıtakdirde söz vereceğim. (Biraz evvel 
kifayet kabul edildi sesleri) 

Biraz evvel arkadaşlar kifayeti kabul ettiler, 
fakat yine söz işitiyorlar. 

Şimdi teklifler var okuyoruz. Karavelioğiıv-
nun teklifi şudur : «Kaçakçılık Kanunu» kelimesi 
çıksın istiyor. Bu takdirde fıkra, «Türk parasının 
kıymetini koramaya aykırı fiillerden sanık veya 
mahkûm olanlar» şeklini alacaktır. Kaçakçılık 
tamamen birinci maddemn şümulüne girsin deni
yor. (Anlaşılmadı sesleri) 

IKARAVELÎ 'OCHJ 'U — Yanlış neticeye götürü
yorlar. 

BAŞKAN — Karave'lioğlıı'nun teklifini ka
bul edenler... (Anlaşılmadı sekleri) reddedil™iş
tir. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Bir kere daha 
oya koyun aydınlanalım. 

ıBAŞKAN — Tekrar oyunuza koyuyorum. Ka
bul ederîler... Etmlyenler... Reddedilin iştir/ 

KÜÇÜK SAMİ — Ben 500 Türk lirası... 
BAŞKAN — Efendim, yalnız (1) fıkrasının 

birindi kısmı için konuştuk. 
ıSaımi Bıeyin teklifi var. İzah etsinler. 
ESİN NUMAN — Mesele şu. Yunan, İsrail 

ve İtalyan balıkçılarının affına mütedairidir. 

•BAŞKAN — Sami Beyin teklifini oylarınıza 
koyuyorum.. Kaıbul edenler... Etmiyenler... Red-
dodilmiştür. 
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Kanun meitninı okuyoruz. 
«Kaçakçılık Kanunu ile Türk parasının kıy

metlini koruma hakkındaki Kanuna aykırı fiiller
den sanık veya mahkûm olanlar.» 

Fıkrayı bu şekli ile, yani kotokyıonun teklifi 
veçhile oylarınıza arız ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiıy enler... Kabul ödallimiiştir. 

Şu kadar ki : 
Beş yüz Türk lirasının muadili döviz ka

çakçılığı ile istimal veya istihlâk maksadiyle 
kaçakçılık suçlarını işliyenler ve her ne suret
le olursa olsun resmî makamların muvafaka
tiyle hariçte bulunan dövizlerini memlekete ge 
tirmiş olanlar ile bu kanunun yayımı tarihin 
den itibaren üç ay içinde getirenler birinci mad
de hükmünden istifade ederler. 

ESİN NUMAN — Bundan sonraki kısım 
üzerinde iki teklif var : Birisi, şu kadar ki di
ye başlıyor... 

Bu kısım Sözcülerden Gürsoytrak tarafın
dan kaldırılsın isteniyor. Sami bey kalsın di
yor. 

BAŞKAN — Teklifin lehinde ve aleyhinde 
birer arkadaşa söz vereceğim. Teklifin lehin
de söz, Gürsoytrak'm, 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim hu 
dutlarımızı mayınlıyoruz. Oralara Türk er ve 
subaylarını gönderiyoruz. Bu fıkra ile bunla
rı öldürenleri serbest bırakacağız. Bu ilk an
da gözümden kaçmıştı. Şimdi bunu önlemek 
için bu teklifi yapmayı uygun buldum. 

BAŞKAN — Teklifin aleyhinde söz Sami 
Küçük'ün, 

KÜÇÜK SAMI — Efendim burada, «500 
Türk Lirası karşılığı döviz» diyor. Meselâ dı
şardan gelen bir arkadaşın üzerinde 1 Dolar, 
10 dolar bulunabilir. Türk Parasını Koruma 
Kanununa göre bu suçtur. Ben bunların af edil
mesini istiyorum, ikincisi de, istimal ve istih
lâk maksadı ile.. 

Kaçakçılar bunu istihlâk maksadiyle yap
mıyorlar, kâr kasdı ile yapıyorlar, istimal ve 
itihlâk kasdı kaçakçılık faaliyetine dahil de
ğildir. Bir kimse dışarıdan gelirken hanıma 
bir naylon hediye getiriyor, bunu cebinin bir 
bir tarafına koyuyor, aslı beş dolardır, bunun 
için 150 lira gümrük ödiyecektir. Bunu ka
çakçılık için değil, istimal için almıştır, mah
kûm olacaktır, veya memlekette bulunmıyan 
bir yiyecek maddesi getirmiştir, bavulunun 
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bir tarafına koymuştur, deklara ettirmediği 

! için kanun karşısında kaçakçı olacaktır. Bun 
ı 1ar ayrılacaktır, bu madde bunu istisna edi-

yor. 
KUYTAK FİKRET — Teklif sahibi olarak 

bu döviz işinin izah etmeyi lüzumlu bulmak
tayım. Arkadaşlar belirtmediler. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KUYTAK FİKRET — Efendim, arkadaşla-

i rm bilhassa şunu dikkatlerine arzederim. Dö
vizler muayyen bir yerde toplanırken muhte-

! lif kollardan azar azar gelir. Bu azar azar 
gelen kolları öldüremezsek merkezi öldürmeye 
imkân yoktur. 500 lira falan kabul edilemez 
Hiç kimse iki dolar çıktı diye mahkemeye ve-

! rilmez. Bilhassa tatbikatı nazarı dikkatinize 
arzederim. 

i TAŞAR DÜNDAR — Efendim, usul bakı-
I mmdan gözüme bir şey çarptı, iki sözcü ara

sında ihtilâf vardır. Sözcüler arasında her mad
dede ihtilâf vardır. Sözcüler bu mevzuu etüd-

• etmişler. Kimin tarafından müdafaa edildiği 
belli değil. Kim müdafaasını yapacaksa o ko-

; nuşsun. Bu şekilde müzakere olmaz. Kanu
nun Komisyona gitmesini teklif ederim. 

I ESİN NUMAN — Efendim, Suphi beyin 
teklifi, 3 ncü maddenin (A) fıkrasında yaptığı
mız tadille ilgilidir. Orada 500 liranın altında 
olan suçları af etmiştik. Suphi bey, madem ki 
orada af ettik, burada da af edelim diyor. 

| ER AHMET — Esasen bu fıkranın tatbi
katı da güçtür. Zira^burada «istimal ve istihlâk 

j maksadiyle» diyor. Bunu ayırmak zordur. Bu-
i maksada göre değil kanuna göre muamele yürü

mektedir. 
BAŞKAN — Efendim, Suphi beyin teklifi

ni bir daha okuyup reye koyacağım. 
TAŞAR DÜNDAR — Efendim, Komisyon 

iade edilmesi hakkında bir teklifim vardı. 
Evvelâ onu oya koymanız lâzım. 

BAŞKAN — Peki, Taşar Beyin komisyona 
iade 'teklifini oya koyuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Teklif reddedilmiştir. 

Suphi Beyin teklifi şudur : 
Maddedeki, 500 lira muadili döviz kaçakçı

lığını istimal ve istihlâk için kaçakçılık suçu
nu işliyenler kısmın maddeden çıkarılsın de
niyor. Kuytak ve Gürsoytrak arkadaşlarımızın 
teklifleri ise müşterektir, üzerinde konuşul-

I muştur. 
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Teklifi kabul edenler... (10'>. Arkadaşları

mızın mevcudu 23 kişi olduğundan reddedil
miştir. 

Maddenin olduğu gibi kabulünü oyunuza 
arz ediyorum. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Arkadaşlar ta-
kibetmedikleri için anlaşılmıyor. 

BAŞKAN — Arkadaşlar her iki teklif için 
netice alamadık reylerinizle. Gürsoytrak arka
daşımızın teklifi şudur -. 

«500 Türk lirasının... 
ACUNER EKREM — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ACUNER EKREM — Karavelioğlu'nun tek

lifini oya koyun. 
BAŞKAN — Teklifiniz usulsüzdür. O redde

dildi. 
TAŞAR DÜNDAR — Üçü de reddedildi. 
•BAŞKAN — Karavelioğlu'nun teklifi birin

ci kısma aitti. Şimdi ikinci kısma devam ediyo
ruz. 

Gürsoytrak'm teklifini okuyoruz, (t) fıkrası
nın ikinci bendinin şöyle olmasını istemektedir. 

«Şu kadar ki:» den sonra gelen, 
«Beş yüz Türk lirasının muadili döviz kaçak

çılığı ile istimal veya istihlâk maksadiyle kaçak
çılık suçlarını işliyenler ve» 

Tâbirinin çıkarılmasını teklif etmektedir. Bu 
tâbirin çıkarılmasını oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

TAŞAR DÜNDAR — Usul hakkında söz is
tiyorum. Dünyanın hiçbir yerinde kabul edilin
ceye kadar reye konduğu görülmemiştir. 

BAŞKAN — Şimdi Kuytak Fikret ve Tunç
kanat Haydar'm müşterek tekliflerini okuyoruz. 

«Şu kadar ki : 
Her ne suretle olursa olsun resmî makamla

rın muvafakatiyle hariçte bulunan dövizlerini 
memlekete getirmiş olanlar birinci madde hük
münden istifade ederler.» 

•Bu fıkradan «ile bu kanunun yayımı tarihin
den itibaren üç ay içinde getirenler» tâbiri çıka
rılmaktadır. 

BAŞKAN — Bu teklifin lehinde, aleyhinde 
konuşmak istiyen var mı? 

•ES-tN NUMAN — Kanunun bu fıkrasının son 
cümlesi iki hususu izah ediyor: Her ne surette 
olursa olsun resmî makamların muvafakati ile 
hariçte bulunan dövizlerini memlekete getirmiş 
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olanlarla bu kanunun yayımı tarihinden itiba
ren üç ay içinde getirenler birinci madde hük
münden istifade ederler diyor. 

Tunçkanat ve Kuytak'm teklifleri, «üç. ay 
içinde getirenler» kısmının kaldırılmasını istiyor. 

BAŞKAN — Kuytak ve Tunçkanat'm müş
terek tekliflerini oyunuza koyuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ATAKLI MUCÎP — Kabul edilmedi; 24 ki
şi var. 12 kişi müspet rey verdi. 

BAŞKAN — Ben kabul edenler tarafında-
mm onun için 13 kişi kabul etti. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Bu fıkranın bi
rinci bendini kabul ettik. Tadil teklifinde, oldu
ğu gibi geri kalan kısmı oya vaz'ediniz. 

BAŞKAN — Yanılıyorsun. . 
KÜÇÜK SAMİ — Israr edilecek olursa giz

li celse teklif edeceğim. 
BAŞKAN — Gizliliğe ihtiyaç, yoktur. Daha 

evvel görüşüldü. Bununla beraber arzu ederse
niz ve beş kişi teklif ederseniz reye arz ederim. 

KUYTAK FİKRET — Mahzuru olup olma
dığı açıklansm\ 

TUNÇKANAT HAYDAR — Mahzuru yok
tur. 

KUYTAK F lKRET — Üç ay içinde getiren
ler affedilecek... Getirmiyenler ne olacak, müey
yidesi yoktur. Teklif okunsun. 

(Tunçkanat Haydar'm teklifi tekrar okun
du.) 

ı«Şu kadar ki, her ne suretle olursa olsun res
mî makamların muvafakati ile hariçte bulunan 
dövizlerini memlekete getirmiş olanlar birinci 
madde hükmünden istifade eder.» 

BAŞKAN — Mevzu şimdiye kadar izah edil
di. 

v GÜRSOYTRAK SUPHİ — Bu kanunun püf 
noktasını kaçırıyoruz, müsaade edin açıklıyalım. 
Efendim, bundan maksat mahkemeler sırasında 
sanıık durumunda bulunanların hariçte bulunan 
dövizlerini memlekete getirmektir. Üç aya kadar, 
yani mahkemeler bitinceye kadar bu dövizlerin 
memlekete girmesini temin edecektir. 

SOLMAZER İRFAN — Bu öyle bir gülüe 
hareket ki.. 

BAŞKAN — Haydar Tunçkanat Beyin tek
lifini oylarınıza koyuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

O halde fıkrayı tekrar yeni şekliyle okuyo
ruz.* 

— 29 
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t) Kaçakçılık Kanunu ile Türk parasının 

kıymetini koruma hakkındaki Kanuna aykırı fiil
lerden sanık veya mahkûfn olanlar, 

Şu kadar ki .- Her ne suretle olursa olsun 
resmî makamların muvafakati ile hariçte bulunan 
dövizlerini memlekete getirmiş olanlar, birinci 
madde hükmünden istifade ederler. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

J ) Türk Ceza Kanunu ile diğer kanunlardı. 
yazılı ölüm ve müebbet hapis cezasını müstelzim 
suçlar, 

BAŞKAN — Fıkrayı oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

K) Mükerrirler, 
BAŞKAN — Fıkrayı oyunuza arz ediyorum. 

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

L) Geçici 1 sayılı Kanunun 6 ncı maddesin
de gösterilen şahısların işledikleri suçlar. 

Şu kadar ki : 
Bu şahıslardan; Türk parasının kıymetini ko

ruma hakkındaki Kanunun şümulüne giren suç
larından dolayı; her ne suretle olursa olsun res
mî makamların muvafakatiyle hariçte bulunan 
dövizlerini memlekete getirmiş olanlarla bu ka
nunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde 
getirenler birinci madde hükmünden istifade 
ederler. 

BAŞKAN — Söz İrfan Beyin. 
SOLMAZER İRFAN — «Üç ay içinde geti

renler» tâbirinin çıkarılmasını teklif ediyorum. 
Bu zarurettir. Çünkü yukarda kabul edilmiş 
bir husustur. 

BAŞKAN — Buyurun Suphi Bey. 
GÜRSOYTRAK SUPHİ — Teklifim var. 

Buna göre «geçici 1 sayılı Kanunun 6 ncı mad
desinde gösterilen şahısların işledikleri suçlar» 
affın şümulüne girmiyar. Gerisi kalkıyor. 

BAŞKAN — Suphi Beyin teklifini tekrar 
okuyup oyunuza arz edeceğim. 

Başkanlık Divanına 
L fıkrasının aşağıdaki şekilde tadilini tek

lif ederim. 
«L) Geçici 1 sayılı Kanunun 6 ncı madde

sinde gösterilen şahısların işledikleri suçlar.» 
BAŞKAN — Suphi Beyin teklifini kabul 

edenler.., Etmiyenler... Kabul edilmiştir* 
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M) 45 sayılı Kanun hükmüne tâbi memur

larla bunların şeriklerinin memuriyet sıfat ve 
vazifelerini suiistimal suretiyle işledikleri suç
lar. 

BAŞKAN — Söz istiyen ?.. 
YILDIZ AHMET — Burada zikri geçen 45 

sayılı Kanunu izah ederlerse tenevvür etmiş 
oluruz. 

BAKANLIK MÜMESSİLİ AVNİ KURTBt-
LEK — 45 sayılı Kanun yüksek dereceli Dev
let memurlarından bahsetmektedir. Bunlar müs
teşar, umum müdür, umum müdür muavinle
ri ve umumi murakabe ve idare meclisleri aza
larından ibarettir. Bunlardan vazifeli suiistimal 
suçlarını işliyenler Af Kanununun şümulü ha
ricinde bırakılacaklardır. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?.. 
KARAMAN SUPHİ — Şimdi bunlar bu ka

nun ile affedilmiyor ama bundan evvelki suç
ları birinci maddenin içine giren daha hafif 
suçları varsa, 27 Mayıstan evvel yapılmış suçlar 
maddenin şümulüne giren suçlardan hafif ise?.. 

BAŞKAN — Ahmet Yıldız. 
SOLMAZER İRFAN — Başkan, karar al

dınız. 
YILDIZ AHMET — Şimdi ben de Suphi 

Beyin fikrine iştirak ediyorum. Bu suçlar içinde 
çok hafif suçlar vardır. Bir tadil teklifi ile bu 
hususu kabul edelim, daha iyi olur. Asıl suçlu
lardan bunları ayırmak zor olur. Onun için ben 
bir tadil teklifi veriyorum. Arzu buyurursanız 
okunsun. Ancak bu sayede daha sarih bir hük
me varırız. Bu suçlular içinde çok hafif suç 
işlemiş olanlar vardır. Müesseseyi zarara sok
mamıştır, suçları hafiftir. 

SOLMAZER İRFAN — 45 sayılı Kanunu biz 
çıkardık. Devletin üst kademelerindeki memur
lar için özel tahkik heyetleri, merkez soruştur
ma kurulları kurduk ve bunların suçlarını tah
kik ettirdik. Bu kadar uğraştık. Şimdi bir Af 
Kanunu çıkar ve bu kadar yaptıkların ve eme
ğin boşa gitsin. Böyle şey olmaz. Bu memleke
tin, üst makamlardakinin en hafif suçlarına bile 
tahammülü yoktur. Fıkranın aynen kalmasını 
teklif ediyorum. 

ADALET BAKANLIĞI MÜMESSİLİ CE-
VAT ODYAKMAZ — Efendim, Af kanunların
da iki şekil vardır. Suça göre af, suçluya göre 
af. 45 sayılı Kanunda sayılan şahıslar, yüksek 
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I Bunlar bu affın dışında bırakılmışlardır. Yani 

memuriyet ve sıfatlarını suiistimal etmek sure
tiyle yaptıkları fiillerinden dolayı bir menfaat 
temin etmesi veya müesseseye bir zarar iras et
mesi mevzuubahis değildir. 

Efendim, şimdi size bir misal vereyim. Her 
hangi bir kimseyi şu veya bu görüşe sahibol-
duğu için başka bir yere nakli için emir veren 
âmirine, bu emre hayır diyemediği için, hiçbir 
sebep yokken bu haksız tâyin muamelesini yap
mak suretiyle vazifesini suiistimal etmişse bu
rada Hazine zarara uğramamıştır, kendisi bir 
menfaat de temin etmemiştir. Fakat siyasi ka
naatlerinden ötürü bu memuru tâyin etmekle 
haksız bir muamelede bulunmuştur. Umumiyet
le merkez tahkik heyetlerinin lüzumu muhakeme 
kararı verdiği suçlar bu nevi suçlardır. Bu 
muameleler büyük bir kütleyi rahatsız etmiştir; 
emniyeti sarsmıştır. Bu tadil kabul edildiği tak
dirde 45 sayılı Kanun tatbik kabiliyetini kay
bedecektir. 

KARAMAN SUPHİ — Biz bu tadili kabul 
etmekle kendi yaptığımız 45 sayılı Kanunu de-

I ğiştirmiş olacağız ama, aynı mahiyette iki suç 
var ; biri daha ağırdır, 27 Mayıstan evveldir ce
za görmüştür, diğeri... Şimdi biz, birincisini af
fediyoruz; 2 ncisini affetmiyoruz. 
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dereceli memurlardır, özel tahkikat heyetleri 
kurduk, irfan Beyin dediği gibi bunlar hakkın
da uzun tahkikat yapıldı ve lüzumu muhakeme 
kararı alındı. Bunlar affa tâbi tutulursa kendi 
yaptığınız 45 sayılı Kanunu kendiniz kaldırmış 
gibi bir duruma düşeceksiniz. Bunlar; «hayır» 
demiş olsalardı bu suçu işlememiş olacaklardı. 
Hayır, dememişlerdir. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Bu memurla
rın, vazifeyi suiistimal suçları affa dâhil olma
mıştır. Suiistimal suçlarını affetmiyoruz. Fıkra
nın olduğu gibi kalması ihtiyaca cevap veriyor. 

YILDIZ AHMET — Bunların affettirilmesi 
değil, daha açık olsun istiyorum. Aflarını mü
dafaa etmiyorum. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere teklifi var ; 
kabul edenler... Kabul edilmiştir. Bir teklif var : 

Başkanlık Yüksek Makamına 
Madde 3 (M) bendi : # 

Failin şahsına bir menfaat sağlamamış ve 
Devlet veya İktisadi Devlet Teşekkülleri, ma
hallî ve özel idarelerle kuruluşunda Devlet his
sesi bulunan her nevi ticari, sınai ve malî mü
esseselerden birine zarar iras eylememiş bulu
nan suçlar haricolmak üzere 45 sayılı Kanun 
hükmüne tâbi memurlarla bunların şeriklerinin 
memuriyet sıfat ve vazifelerini suiistimal sure
tiyle işledikleri suçlar. 

Yıldız Ahmet 

BAŞKAN — Teklifin mahiyeti esas itibariy
le şöyle benim anladığıma göre : Suiistimal su
çunu işliyenler ceza görsünler. Fakat istisnaları 
vardır. Şahsan menfaat sağlamamış olanlar, 
Devlet İktisadi Teşekküllerine, özel idarelere 
her hangi bir zarar vermiyenler affın şümulü
ne girsinler istiyor, suiistimal yapmış olsa bile, 
diyor. 

ADALET BAKANLIĞI MÜMESSİLİ CE-
VAT ODYAKMAZ — Efendim, müsaade bu
yurursanız arz edeyim. Şimdi bu tadil teklifi bu 
şekilde kabul edilirse, bu takdirde bu fıkranın 
tamamının çıkarılması lâzımgelir. Sebebine ge
lince : Eğer her hangi bir menfaat temin et
mişse, bu şekilde fiil ve hareketlerde bulunma
mış ise bu fiil ve hareketleri affın içine girer. 
Şimdi 45 sayılı Kanunun içine girenler, esasen 
menfaat sağlamak suretiyle işlemiş oldukları 
suiistimal, rüşvet gibi suçlar teşkil etmektedir. 

BAKANLIK MÜMESSİLİ AYNİ KURT-
BİLEK — 45 sayılı Kanun yüksek dereceli me
murların vazifeyi suiistimal suçlarını affetmi
yor. 

SOLMAZER İRFAN — 45 sayılı Kanunun 
çıkarılmış olmasının mânası kalmıyor. Yüksek 
dereceli memurların suçları ne olursa olsun, 
basit dahi olsa affedilmemelidir. Yüksek de
receli memurlar bize bu ıstırabı çektirmişler
dir. Onun için bunların affına gidilmemelidir; 
bir tezada düşmiyelim. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Bundan evvelki 
senelerde yüksek dereceli memurlar suçlandırıl-
mamıştır, dolayısiyle affedilecek şekilde tezada 
düşmek meselesi yoktur, arkadaşımız müsterih 
olsunlar. 

BAŞKAN — Kifayeti oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul edilmiştir. Ahmet 
Yıldız'm tadil teklifi var, onu tekrar okutarak 
oyunuza arz edeceğim. «Cezai mahkûmiyeti sağ-
lıyan İktisadi Devlet Teşekkülleri ve özel ida
reler...» 
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Zarar iras etmiş olanların suçları haricol-

mak üzere... 3 
Teklifi kabul edenler... Kabul etmiyenler... 

Reddedilmiştir. 
f ıkrayı olduğu gibi oyunuza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 
GÜRSOYTRAK SUPHİ — Şimdi 3 ncü mad

deye bir (N) fıkrasının ilâvesini teklif ediyo
ruz. 

BAŞKAN — Suphi Gürsoytrak'm 3 ncü 
maddeye bir (N) fıkrası eklenmesine dair bir 
teklifi vardır, okutuyorum. 

Başkanlığa 
Af Kanununun 3 ncü maddesine aşağıdaki 

bendin eklenmesini arz ederim : 
N) 2559 ve 6761 1sayılı kanunlar hükümle

rinin tatbikmda bu kanunların tanıdığı vazife 
ve salâhiyetlerini suiistimal etmek suretiyle 
müessir fiil ve sair suretlerle suç işliyenler. 

Gürsoytrak Suphi 

ADALET BAKANLIĞI MÜMESSİLİ CE-
VAT 01)YAKMAZ — Açıklıyalım. Efendim, 
2559 sayılı Kanun Polis vazife ve salâhiyetleri 
Kanunu, 6761 sayılı Kanun da Gösteri ve top
lantı yürüyüşleri hakkındaki Kanundur. Bu ka
nunların belirttiği vazife ve salâhiyetleri suiis
timal etmek suretiyle müessir fiil işliyenler, sa
lâhiyet sahibi memur ve idare âmirleri t>u Af ka
nununun şümulü dışında kalması maksadiyle bu 
teklif yapılmıştır. 28 Nisan olaylarında falan 
talebeleri coplarla dövenler, falan bu affın şü
mulü dışında kalmış olacaklardır. Bu teklif ka
bul edilmediği takdirde bunlar affedilecektir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı ? Yok. 
Teklif edilen (N) fıkrasını kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
BAŞKAN — 3 ncü maddenin tümünü yapı

lan değişikliklerle oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. ı 

4 ncü maddeyi okuyoruz. ı 
MADDE 4. — Bu kanunun birinci maddesi- j 

nin (b) ve (c) bentlerinden faydalanan hüküm- ! 
lüler kanunun yürürljüğe girdiği tarihten itiba- !• 
ren mahkûm oldukları cezanın zaman aşımı sü
resi içinde ve her halde beş yıl zarfında aşağı 
haddi altı aydan az olmıyan hürriyeti bağlayıcı 
cezayı müstelzim aynı cinsten diğer bir cürüm 
işledikleri takdirde evvelce haklarında hükme-
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dilmiş bulunan cezanın infaz edilin iyen kısmı 
aynen çektirilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz Kadri Be
yin. 

KAPLAN KADRİ — 1 nei maddenin (A) 
fıkrasında bir kayıt vardı. Aynı cinsten suç iş
lemiş iki kişiden hükmü kesinleşene sonradan suç 
işlerse affa uğrıyan ceza ilâve edilecek;! takip ha
linde olan ise. bundan muaf olacak. Şimdi buraya 
bir fıkra ilâve ederek bu adaletsizliği bertaraf 
edemez miyiz? 

ADALET BAKANLIĞI MÜMESSİLİ CE-
VAT OD YAKMAZ — Bu âdil bir görüştür ama 
tatbik imkânı yoktur. 

KAPLAN KADRİ - - Mümkün değil mi? 
ADALET BAKANLIĞI MÜMESSİLİ CE-

VAT OD YAKMAZ — Adlı sicil tutulmadığı için 
tatbik imkânı yok. 

ER AHMET — Efendim ben, altı ay fazla 
oluyor, altı ayın kaldırılmsını teklif ediyorum. 
Beş seme hünriyeti 'bağlayıcı cezayı müstelzim de
mek lâzımdır. 

BAKANLIK TEMSİLCİSİ AVNİ KURTBİ-
LEK — Heyeti umumiyenizin kabulüne bağlıdır. 
Bunun altı ay kabul edilmesi sebebi redaeti ah
lâkiye suçları altı aydan başlamakta, diğerleri 
ise yedi günden başlamaktadır. 

SOLM&ZER İRFAN — Bir kimse aftan isti
fade etmiş, fakat trafik kazasından bir hafta bir 
hapse mahkûm olmuştur. Bunun için-beş senelik 
cezasını gelip çekmesi doğru olmaz. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Altı ay fazladır, 
bir ay olmasını teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Kiiayet takririni oyunuza sunu-
yoıfum. Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi iki teklif vardır, biri E r Ahmet'in, di
ğeri Suphi Karaman'm. Biri altı ay tâbirinin ta
mamen kaldırılmasını, diğeri ise bir ay olarak ka
bul edilmesini teklif ediyor. Evvelâ Ahmet Er ' in 
teklifi üzerinde konuşacak kimse var mı! Oyunu
za arz ediyorum. Kabul edenler... Reddedilmiştir. 
(Üç ay teklif ediyor sesleri) üç ay teklifini ka
bul edenler... Reddedilmiştir. Maddeyi olduğu 
gibi kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun hükümleri kanu
nen kullanılması, yapılması, taşınması, bulun
durulması, satılması, alınması ve memlekete 
sokulması suç teşkil eden veya inhisara tâbi 
bulunan eşyanın müsaderesine karar vermeye 
mâni değildir. 
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Yukarıki fıkra haricinde kal m eşya Güm- | 

rük ve diğer Devlet ve Belediye Vergi ve re
simlerinin ödenmesi halinde sahiplerine verilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı?.. Yok. Mad
deyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Firar halinde olup da bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay 
zarfında Cumhuriyet savcılıklarına ve konsolos
luklara müracaatle teslim olmıyanlar birinci 
madde hükmünden istifade edemezler. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte asker 
kaçağı, izinsiz, bakaya, yoklama kaçağı ve saklı 
bulunanlar ve askerlikten kurtulmak için hile 
yapanlar kanunun yürürlüğe girmesinden itiba- I 
ren bir ay içinde resmî merciler» teslim olun
mak şartiyle affolunmuşlardır. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Buradaki 
müddetin iki ay olmasını teklif ediyorum. 

GÜRSOYTRAK SUPHÎ — Efendim, bu 
müddet Hükümet teklifinde üç ay idi. Biz bu 
müddeti bir aya indirdik. Eğer iki ayı kabul 
edersek iki ay daha gezecektir. Biz bunu bir 
aya indirdik ki, derhal gelsin ve kıtasına ilti
hak etsin. Eğer iki veya üç ayı kabul edersek, 
adam iki ayın veya üç ayın son gününe kadar 
gezer ve son gün gelir teslim olur. Bunun için 
bu kanun çıktıktan sonra daha fazla gezmemesi 
için bu hükmü koyduk. 

AKKOYUNLU FAZIL — Efendim memle
ketteki irtibat vasıtalarını ve köylerin durumu
nu düşünürsek 1 aylık müddet kısadır. îki ay 
olması teklifini destekliyorum. 

ATAKLI MUCİP — Ben de Karavclioğlu'-
nun teklifini destekliyorum. 

SOLMAZER İRFAN — Şu kanun çıksın, ya-
~ın sabah Hakkâri'nin bir köyüıe telefon ede- I 
lim; kanunun çıktığından haberleri olduğunu 
görürüz. Onun için bir aylık müddet yerinde
dir. I 

ERSÜ VEHBÎ — Efendim, resmî makama j 
müracaat etmesi, kıtasına müracaat etmesi mâ
nasına gelmez. Adam en yakm karakola veya I 
resmî direye müracaat ettiği andan itibaren 
mehil durur. Onun için bu müddetin artırılması 
doğru değildir. 

SOLMAZER İRFAN — Bundan evvel çıkan 
Af Kanununda - 1950 de - resmî merci olarak I 
nahiye müdürlüğü, jandarma kafakolu ve hat- I 
tâ muhtarlık bile kabul edilmiştir. Bunun için 1 
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bir aylık müddet kâfidir. Yeterlik önergesi ile 
birlikte Komisyon teklifinin kabul edilmesini 
teklif ediyorum. 

GÜRSOYTRAK SUPHÎ — Muhterem arka
daşlar, biz asker ocağında çok gördük Askerler 
kıtaya ne zaman geldiklerini, ne kadar kalacak
larını ve ne zaman gideceklerini, ne zaman ter
his edileceklerini bilirler, herkesten çok iyi bi
lirler. Arkadaşlarımız müsterih olsunlar, onlar 
nerede olurlarsa olsunlar gelmeye niyetleri var
sa gelir. 

ER AHMET — Aynı mevzu üzerinde iki ke-
limecik müsaade buyurur musunuz? Arkadaş
larımız aynı mevzular hakkında başkanın müsa
adesi ile mükerreren konuşmak imkânını bul
maktadırlar. Dikkatini rica ederim. 

BAŞKAN — Arkadaşımızın ibaret ettikleri 
cihet doğrudur. 

Şimdi Karavelioğlu arkadaşımızın teklifini, 
ki, bunu Ataklı arkadaşımız da desteklemekte
dir, iki ay olmasını oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun hükümlerinin «tak
sirli suçlar hariç» Hâkimler ve Memurin kanun
ları ile bunlara ek kanunlara ve sair hususi 
kanunlara tevfikan verilmiş ve verilecek idari 
ve inzibati karar veya yapılmış ve yapılacak 
işlemlere ve subay, askerî memur ve astsubay
ların cezalarının hukuki neticelerinden olan 
rütbenin kaybedilmesi ve Orduya subay, me
mur, astsubay olarak kabul olunmamak ve as
kerî nispetin kesilmesi işlemlerine şümulü yok
tur. 

Hususi kanunlara göre mercilerince veril
miş olan ve bu kanunun neşri tarihinde infaz 
edilmemiş bulunan para cezaları da birinci 
madde hükmüne tâbidir, vergi cezaları ve mi
sil zamları bu hükümden hariçtir. 

BAŞKAN— Söz istiyen İ.. Buyurun Suphi 
Bey. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Maddenin seki
zinci satırında, «Askerî» kelimesi unutulmuş. 
«... orduya subay, askerî memur...» olarak mad
denin tashihi lâzımdır. 

AKKOYUNLU FAZIL — İşlenen fer'i ceza-
larmk aldırılması... Şimdi burada bir hususu 
açıklamak isterim. 
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Halen yürürlükte olan, (mahkemede olan ha

diseler vardır. Meselâ bir subay disiplini tesis 
etmek için birisine bir tokat atmış ve adam öl
müş. Burada bu şahsa verilecek fer'i ceza çok 
ağırdır- Fer ' i cezalar vasıfları itibariyle buraya 
koysak daha âdilâne >olur. Fer ' i cezaları bu affın 
dışında bıraktık. Askerlerin de*fer'i cezalarını 
bu affın dışında bırakmıyalım. 

BAŞKAN —• Evvelâ maddeye «Orduya su
bay,» kelimesinden sonra «askerî» kelimesinin ilâ
vesini teklif etmektedirler. Bu teklifi oylarınıza 
iarzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

ERSÜ VEHBÎ — Ben buradan fer'i cezaların 
kaldırılmasına taraftar değilim. Şunun için: Al
dığı mahkûmiyetten ötürü affa uğrayacak. Misal 
vereyim, Akademiye girme hekkmı tekrar' kaza
nacak. Terfiden geç kalmıştır; tekrar terfi imkâ
nı verilecek. Askerlikten tardedilmiştir, tek. ar 
Orduya almak durumu hasıl olacak. Onun için 
fer'i cezaları kaldırmıyalım. 

Burada asıl maksat şudur : 
Aftan faydalanan kimse, eğer faydalandığı 

suç mahiyet itibariyle idari bakımdan, hakkın
da, muamele yapılmağı icabediyorsa muamele 
yapılır. Memur âdi bir suç, hırsızlık yapar ve 
affa uğramış olabilir. Fakat idare bu memurun 
alâkasını kesebilir. 

Askerî bir misal ile izah edelim «....ımukave-
mette bulunan, rızası hilâfına yaptırılan suçlar 
affın şümulüne giriyor. Böyle bir kimseyi idare 
orduda tutmak istemiyecektir, ve emekliye sev-
kedecektir, bunu önliyetmiyecektir. 

Tokat atmak suretiyle ölümüne sebebiyet ver
me hâdisesi ise, tahkikat sırasında ise, bu tak
dirde aftan istifade edecektir ve fakat tarh ce
zası verileceği için tahkikat yapılmıyacaktır. 

Birinci maddenin ı((B) ve (C) ben derinden 
istifade etmek suretiyle mahkûmiyetini çek
mekten kurtulmuş ise geri alınma cezası ortadan 
kalkmıyacak ve Orduya tekrar gelemîyecektir. 
Meselâ 4 seneye mahkûm olmuş. (B) bendi ge
reğince bu cezası affedilmiştir. 3 senedir ceza 
evinde yatmaktadır. Hakkında tart ve ihraç 
ceza/sı verilmiştir. 3 sene ceza evinde yattıktan 
sonra bu subay orduya gelemiyecektir. Böyle 
cezası olanların tekrar orduya alınmaması için bu \ 
hüküm sevk edilmiştir. Evvelce çıkan 5577 sayılı i 
Kanunun 7 nci maddesi buraya aynen alınmıştır, i 
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B,u madde tatbikat gördü ve ihtilaflı meseleleri 
o zaman halletmiştir. Bu kanunda taksirli suçlar 
hariç bırakılmıştır. Bu hariç bırakmada ahlâki re-
daet mevzuubahis değildir. Maruzatım bundan 
ibaretti f. 

BAŞKAN — Ahmet Yıldız. 
YILDIZ AHMET — Ben bu hususu tama-

miyle başka anlıyorum. Kanunun bu maddesi 
sadece ordu mensupları içinmiş gibi geliyor. 
Diğer memurları da bunun içine almak lâzım
dır. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ —, Değil, diğerleri 
d'e dâhil. «Memurin Kanunu» deniyor. 

YILDIZ AHMET — Nispeten kesilmesi iş
lemlerine şümulü yoktur, diye hüküm var. Ge
riye gelebileceklerdir. Mademki, askerî memur
lar gelemiyorlar. Bunlar da aynı işleme tâbi tu
tulsunlar. Umumi mânada memur Memurin 
Kanununa göre tatbikat görür, ama cezalar 
affedildikten sonra memur olamıyacağma dair 
bir hüküm yok, burada. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Bu hepsine şâ
mildir. Yalnız subaylara ait değildir. «Işlenu-
lere ve suibay» diye «ve» ile birbirine bağlan
mıştır. 

AKKOYUNLU FAZIL — Efendim, arkada
şımız dediler ki, halen karar verilmemiş safha
da veya karar safhasında olanlar için bu kanun 
tatbik edilecek mi, edilmiyecek mi? Bu sorunun 
cevabı ne olacaktır? 

AVNl KURTBİLEK — Efendim, bu kabil 
suçlar fer'i cezalara tâbi olacağından tatbik edil
in iyecektir. 

KARAMAN SUPHİ' — Efendim, Hâkim ve 
Memurin Kanunu ve bunlara ek kanunlarla hu
susi kanunlara göre verilmiş ve verilecek, me
muriyetten tard, ihraç gibi idari mahiyette olan
lar, derişe. 

KURTBİLEK AVNl — Efendim, böyle de-
diğim'iz zaman açık kalmış gibi oluyor. 

BAŞKAN — Efendim, Suphi Karaman'm 
teklifini oylarınıza .sunacağım. 

YILDIZ AHMET — Efendim, idari, inzibati 
kararlara şümulü yok. FaJkat memurun gelme
sine mâni yok, sivil memurun. 

KURTBİLEK AVNl — Efendim, verilmiş 
veya verilecek inzibati karar ve işlemlere göre. 

YILDIZ AHMET — Evet. Fakat idari karar
lar için 
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ODYAKMAZ OEVAT — Efendim, arz ede

yim. Evvelce* ımaihkûm olmuş ve mahkûmiyeti 
müddeti itibariyle memuriyetten tard edilmiş 
ise 'buna şümulü yoktur. 

YILDIZ AHMET — MaJhkeme kararı değil.. 
ODYAKMAZ OEVAT — Müsaade buyurun, 

arz edeyim. Ordu mensupları dışındaki diğer 
Devlet memurları için bir Memurin Kanunu 
vardır. Bir memurun istihdamı hususunda o ka
rar alır. 788 sayılı Kanunun 26 ncı maddesine 
göre eğer memur hakkında bir tard kararı ve-
rilmemişse bunun geri alınmasına imkân yok
tur. Biz, burada «verilmiş ve verilecek: olan 
idari ve inzibati karar veya yapılmış ve yapıla-
ca!k işlemlere» demekle bunun hepsini kavramış 
oluyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun, Suphi Karaman. 

KARAMAN SUPHÎ — Yine açık kalıyor 
gibi geliyor. Şuraya, «İnzibati karar veya yapıl
mış ve yapılacak» tan sonra «Memuriyet nispe
tinin kesilmesi» deyip «işlemlere» desek kesin 
ıbir mâna vermiş oluruz. Bunun ilâvesini teklif 
ediyorum. 

BAŞKAN — Suphi arkadaşımızın teklifini 
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oylarınıza arz ediyorum, kaJbul edenler... Etrriı-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Madde hakkında başka söz yok. Maddeyi 
olduğu gibi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenlıef... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun hükümlerimden 
faydalanacak tutuk Ve hükümlülerin salıverme 
işleri kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 
15 gün içinde tamamlanır. 

BAŞKAN,— Madde hakkında söz istiyenf... 
Yok. Reyinizle arz ediyorum: Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kalbul edenler... .Etmiyenler... 
Kaibul edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — KaJbul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir* 

Kanun tasarısının tümünü reylerinize arz 
ediyorum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Celseye ara. veriyorum. 

Kapanma saati: 19,45 

mm+ 

Î K Î N C Î OTURUM 
Açılma saati: 0,45 

BAŞKAN — Özgüneş Mehmet 

KÂTİPLER : Esin Numan, özdağ Muzaffer 

BAŞKAN — Efendim, gündeme devam edi
yoruz. 

2. — Solmazer İrfan'ın, Ankara, İstanbul, İz
mir ve Atatürk üniversiteleri ile Istanbuil Teknik 
Üniversitesinin bâzt öğretici üyelerinin vazifele
rinden affına dair kanun teklifi ve Sosyal İşler 
Komisyonu raporu (2/103) (1) 

(1) Bu kanun teklifinin mucip sebebini muh
tevi basmayazı elde edilemediğinden tutanağa 
bağlanamadı. 

BAŞKAN — Görüşülmesine başlıyoruz. 
ıSOLMAZER ÎRFAN — Efendim, sözcü ola

rak şunu açıklıyayım; 27 Mayıs İnkılâbının ga
yesi, istikbalde memleketi idare edecek şahıslar 
olarak, şahsi menfaat duygusundan uzak bir ne
sil yetiştirmek ve memleket hizmetine millî şuuru 
tam olarak kendini vermiş, yarının Türkiye'sine 
sahibolacak çocuklarımızı mükemmel olarak ye
tiştirmektir. îşte bu gayeye ulaşmak yolunda, 
şimdi müzakere edeceğimiz kanun teklifi, yaşlı 
ve ilmî bakımdan yetersiz oları bâzı öğretim üye
lerinin üniversiteden affına dair kanun teklifi-
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dir. Kendilerinin bütün emeklilik hakları mah
fuzdur. Ve arzu ederlerse 'başka görevler kendile
rine verilecektir. 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde söz ve
riyorum. Konuşmak istiyen arkadaş var mı? 

KUYTAK FlKRET — Sözcü arkadaşımızın 
söylediği gibi, gençlerimizin sağlam bir ahlâk 
içinde yetişmesini temin için bu müesseselerin 
düzeltilmesi icabediyor. Bu bakımdan maddele
re geçilmesini teklif ediyorum. 

(BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Tümü 
üzerindeki müzakerelerin kifayeti ile maddelere 
geçilmesini oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üniversiteler öğretim üyelerinden bâzılarının 
tasfiyesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Ekli (1) sayılı cetvelde ad ve 
soyadları ile kariyer unvanları gösterilen Anka
ra, istanbul, izmir ve Atatürk Üniversiteleriyle 
istanbul Teknik Üniversitesi mensupları öğretim 
üyeliği veya öğretim yardımcılığı vazifelerine 
son verilmiştir. 

ERSÜ VEHBÎ — ikinci satırdaki «Üniversi
te mensuplarının» «mensupları» ve «vazifeleri» 
yerine de «vazifelerinden affedilmiştir.» şeklinde 
düzeltilmesini teklif ediyorum. 

(BAŞKAN — Başka söz istiyen! Yok o halde 
Vehbi Ersü'nün değiştirgesini kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Bu değiştirgeye 
göre maddeyi yeniden okuyacağız. . 

Üniversiteler öğretim üyelerinden bâzılarının 
vazifelerinden affına ve bâzılarının diğer fakül

te ve yüksek okullara nakline dair Kanun 

MADDE 1. — Ekli (1) sayılı cetvelde ad ve 
soyadları ile kariyer unvanları gösterilen Anka
ra, istanbul, izmir ve Atatürk Üniversiteleriyle 
istanbul Teknik Üniversitesi mensupları öğretim 
üyeliği veya öğretim yardımcılığı vazifelerinden 
affedilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Ekli (2) sayılı cetvelde ad ve 
soyadları gösterilen öğretim üyeleri ile öğretim 
yardımcıları, hizalarında gösterilen üniversite, fa
külte ve yüksek okullara naklen tâyin olunmuş
lardır. 
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Bu cetvelde gösterilenlerden yeni görevlerine 

bir ay içersinde başlamıyanlar 'hakkında 1 nei 
made hükmü tatbik olunur. 

iSÖYUYÜCE ŞEFİK — Efendim, usul hak
kında şunu açılıyayım: Saat 24 ü geçtiğine göre 
Başkanın değişmesi lâzım. 

ElS'İN NUMAN — Efendim, aynı birleşim de
vam ettiğine göre buna lüzum yoktur. 

BAŞKAN — Efendim, söz istiyen var mı? 
SOYUYÜCE ŞEFİK — Efendim, «Yüksek 

okullar» demek lâzım. Okullar da var. 
BAŞKAN — Efendim, ben hatırlamıyorum. 
SOLMAZER İRFAN — Efendim, yok. Yal

nız Zonguldak'ta Maden Okulu var. Bu da yük
sek okuldur. 

BAŞKAN — Efendim, madeyi oylarınıza su
nuyorum. Ka'bul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(2) sayılı ekli eeitvelin müzakeresi için gizli
lik kararı alındı, ve yapılan görüşme neticesinde 
cetvel kaıbul edilidi.) ,,(1) 

MADDE 3. —- Bu kanuna ekli (1) sayılı cet
velde ad ve soyadları gösterilenlerle 2 nei madde 
gereğince haklarında .1 nei madde hükmü uygu
lanacaklar için 3335 sayılı Kanunla muaddel Me
murin Kanununun 85 nei maddesi hükmü tatbik 
olunur. 

ISODMAZER İRFAN — Efendim, elimizdeki 
gerekçede 85 nei madde çok açık olarak gösteril
miştir. Kanun, Ekim ayında kabul edilirse Ka
sım ayında vazifeye başlıyacaklar. 85 nei madde
nin hükmü budur. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? 
TUNOKANAT HAYDAR — Şayet bunlar

dan hizmet sürelerini doldurmamış olanlar ileri
de bir dâva açıp haklarını talep ederlerse durum 
ne olacak? 

SOLMAZER İRFA.N — Hizmet sürelerini 
doldurmamış olanlar için burada hüküm var. Ona 
vazife alamazsın demiyoruz, istediği yerde hiz
met verebiliriz. Ancak. bunlar üniversitede gö
rev alamazlar. Meselâ bir doktor profesörü he
men bir vilâyet sağlık müdürlüğüne tâyin edebi
liriz. 

(1) Cetvelin görüşülmesi gizli yapılmışsa da 
bilâhara 28 Ekim 1960 Cuma tarihli ve 10641 
sayılı Resmî Gazetede görevinden affedilenlerin 
isimleri kanunla birlikte neşredilmiştir. 
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KOKSAL OSMAN — Üniversitede kalacağım 

diye İsrar ederse!. 
ÖZDAĞ MUZAFFER — Teşriî bir tasarruf 

aleyhinde kazai "bir dâva açılamaz. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? Yok. 

Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADE 4. — Bu kanun hükmüne tâbi üniver
site mensuplarından arzu edenler hemen, arzu 
izhar etmiyenler de kanunun mer'iyetinden iti
baren geçecek 6 ay içinde bir başka göreve tâyin 
edilmezlerse haklarında, 5434 sayılı Kanun hü
kümleri gereğince emeklilik işlemi uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var m i l . 

SOLMAZER İRFAN — Efendim, bu kanun
la üniversitedeki görevlerinden affedilenler ar
zu ederlerse hemen haklarında emeklilik işlemi 
yapılacaktır. Başka görev arzu edenleri bir lü
zum görürsek başka bir göreve tâyin edebilece
ğiz. Bunu arzu etmezlerse veya bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde biz 
hiçbir surette başka bir göreve tâyin etmezsek, 
Emeklilik Kanununa göre ve 25 veya 30 yıl hesa
bına göre ikramiyelerini alacaklar ve emekli 
maaşları bağlanacaktır. Emeklilik hakkını ka
zanmamış olanlara % 5 leriyle beraber bütün 
alacakları, hakları verilecektir. Onun için bu 
maddeye lüzum vardır. 

SOYUYÜCE ŞEFİK — İleride bir ihtilâfa 
meydan vermemek için arz ediyorum. Bu mad
denin son satırında: «5434 sayılı Kanun hüküm
leri gereğince emeklilik muamelesi uygulanır.» 
tâbiri var. Bunun şu şekilde düzeltilmesini tek
lif ediyorum. «5434 sayılı Kanun gereğince iş
ler. ı yapılır.» Emeklilik tâbirinin buraya konul
maması lâzımdır. 

SOLMAZER İRFAN — (Emeklilik) tâbiri
nin kalması uygundur. Bunu 4 ncü maddede izah 
ediyoruz. Vazifesinden affolunanlardan istiyen-
lere tatbik olunacaktır. Ancak, bir talepte bulun
mayanlara 6 ay müddetle açık maaşı verilecek
tir Eğer bu müddetin hitamında da bir vazife 
kabul etmezlerse o zaman haklarında emeklilik 
muamelesi uygulanacaktır. («Burada bir (he
men) tâbiri var» sesleri) 

Buradaki (hemen) bir memuriyetin derhal 
verilmesi için değil, isterlerse hemen emeklilik 
muamelesinin yapılacağını anlatmak içindir. Ar-
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zu ederlerse hemen emeklilik işlemi yapılacak, 
değilse 6 ay açık maaşı verip ondan sonra biz 
emekliye sevk edeceğiz. 

KOKSAL OSMAN — Yani iş isterlerse he
men iş verilmiyecek ? 

SOLMAZER İRFAN — İş için değil, beni 
emekli yapın, ikramiyemi verin derse hemen ya
pacağız. 

Arzu etmiyenler 85 nci madde hükmüne tâ
bi olacaklardır. 

ÖZDAĞ MUZAFFER — Efendim, şu anda 
27 Ekim yani İhtilâlin altıncı ayının ilk günün-
deyiz. Ve şu kanunla da, İhtilâlimizin en mutlu 
ana faaliyetlerinden birisini yapmış oluyoruz. 
Kifayetin kabulünü teklif ediyorum. 

YILDIZ AHMET — Efendim, bir tenakuz 
var gibi geliyor bana. 

Acaba, emekliliklerinin gelmediğinden dola
yı Danıştaya başvurmak söz konusu olamaz mı'' 

SOLMAZER İRFAN — Efendim, bu teşriî 
bir karardır. Onun için Danıştaya da dâva açı
lamaz, başvurulamaz. Yani iptali yönüne gidi-

j lemez. 
YILDIZ AHMET — Efendim, yalnız, 5434 

sayılı Kanuna göre emeklilik işlemi yapılır de
nince Danıştaya başvuracak söz konusu olamaz 
mı acaba? 

SOLMAZER İRFAN — Efendim, her halü
kârda Danıştaya başvurmak ve bir itiraz söz ko
nusu değildir. 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesini oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul edil
miştir. 

Şefik Soyuyüce'nin maddenin sonundaki 
emeklilik tâbirinin kaldırılması teklifini oyunu
za arz edeceğim. Komisyonun bu hususta bir di
yeceği var mı ? 

SOLMAZER İRFAN — Teklife iştirak etmi
yoruz, maddenin aynen kabulünü rica ediyorum. 

BAŞKAN —• Soyuyüee arkadaşımızın tekli
fini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

O halde maddeyi olduğu gibi kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — İşbu kanunla görevlerinden 
affedilenler bir daha üniversite öğretim üyeliği 
veya yardımcılığı vazifesi ile görevlendiril emez-

| 1er. 
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KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Maddedeki şu 

«biı daha görevlendirilemezler.» ibaresi çok sert. 
«Aynı görevde kullanılmaz» desek. 

SOLMAZER ÎRFAN — Sureti katiyede bu
radan çıkarılacaklar, bir daha üniversitede gö
re^ lendirilemezler. 

BAŞKAN — «Bird aha» tâbirinin çıkarılma
sını kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

Maddeyi olduğu gibi oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. —• Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN —- Maddeyi oylarınıza sunuyorum, 
Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanunu Millî Eğitim Ba
kanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
KARAVELÎOĞLU KÂMlL — Efendim Ba

kanlar Kurulu densin. 
KARAMAN SUPHÎ — Evet efendim. 
TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, Ba

kanlar Kurulu olmaz, Millî Eğitim Bakanlığı yü
rütür efendim. 

SOLMAZER ÎRFAN — Efendim, bakanlık 
her ne olursa olsun bir tüzel kişiliktir. Bu şekil 
yerinde ve doğrudur. 

BAŞKAN — Efendim, Bakanlar, Kurulu şek
linde değiştirilmesini kabul edenler... Reddedil
miştir. 

Maddeyi olduğu gibi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

Teklifin tümünü oyunuza sunuyorum. Kabili 
edenler... Kabul edilmiş ve teklif kanunlaşmış
tır. 

3. — Solmazer trfan'ın, 4936 sayılı Üniversi
teler Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Sosyal îşler ve îktisat Komisyon
ları raporları (2/100) (1) 

BAŞKAN — Efendim, §fi(mdi 72 maddelik bir 
kanun var. 

SOLMAZER İRFAN — Efendim, bu kanun 
es'ki Ünivensiteler Kanununu taldil etmekte ve 72 
•maddesiyle Ibüyük bir ihaeıfm tutmaktadır. 

(1) İti Sıra sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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Ellimizde 1 400 Iküsur üniversite öğretim gö

revlisinin anlketilmize Meri İmiş cevabı 'vardır. Mıi'lii 
Birlik Komitesinin iş başına geldiği glüıuden itiba
ren yapılmış olan bu anketlere gelen 'cevapların 
hepsimde bu 72 'm adiden in 'hepsime (evet) demiş
lerdir. 

Burada Ibir ına'lî 'hüiküm vardır. Bu da asistan 
ve doçentlere dalha fazla bir imkân bahşediyor. 
Bu ıda fkendi tedris işinin dışında dışarda iş iein 
çahşimaısını tönliyeceık h'ülMiırılerdir. Bir arşiv teş
kilâtı kuruyoruz. Ayrıca yok'lanıa fişi Itutu'lacak 
öğretim üyelerinin kenldi kendilerini kontrol et-
ımesi ve devam ©toılyenlerin ımurafcalbasi Ibu suret
le sağlanacak ve görevlerini 'yapımuyanlar içlin ih
tar verilecektir. Kendi organları tarafından ih
tarlar verilmiş ve İran'lardan tmültieneblbih olmı-
yanlar için ıböyle bir İkamın çıikarlmalk liisuımlu-
dur. Şimdiye kadar gülünç deneeeik /miktarda 
ücret alan üniversite doçentlerinin, asistanları
nın ücretlerini arîtltınmalk da mülmlkiin .olmuş ola
caktır. Saniiyorum ki, ıbu kanun 1 saat içinde çıka
bilecektir. Çünkü fikirler kesinteşnıişltir, sözcü <ar-
kadaşınnıız da etraflıca izahat verecektir. Vakit geç 
oldu, faikaıt bugün ayın 27 sinde ve ihtilâlin, inkı-
lâlbm 5 nci ayını ikmal etaıiş olarak çok yerinde 
bir adım atalım ve ,bu kanun yarına kalmasın. Bir 
taraftan da vazifede kalacaklardan daha çok şey
ler ibelkiediğiimizi, İstediğimizi onlara ibir kere da
ha ıhatırlatımıış oluruz. Omm için bu kanunun ıbu-
giin müzakere 've kaibul edilmesini arz ve .teklif 
ediyor.ıt!m. 

BAŞKAN — Efendim, ,bu kanunun bugün 
müzakere edilmesi huvsuisundalki teklifi aylarınıza 
sunuyorum, kalbııl edenler... 'Kaibul edil'mlştir. 

Kanunun ıdümüi üzerinde 'konuşmak isltiyen 
\-ar ı uı ̂  Vakit ur. 

Şu hailde maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Kabul edilmiştir. 

13 . 6 . 1946 gün ve 4936 sayılı Üniversiteler 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 

bu kanuna madde eklenmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 13 . 6 . 1946 ,gü.n ve 4938 sa
yılı Üniversiteler Kanununun 5, 16, 7, 8. 10, 12, 
13, 14, 15, 1.7, 18, 19, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 38, 39, 40, 43, 45, 46, 48, 52, 54, 58, -60, 
fil, 62, 63, 64, 66, 69, 71, 72 nci maddeleri aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir • 
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'BAŞKAN — 'Birinci 'maddeyi oyunuza .sunu

yorum. Kaibul •edenler... Kaibul '.edilmiştir. 
Madde 5. — Fakülte genel (kurulları, profesör 

ve doçentlerle profesörü veya doğrudan doğruya 
öğretilme memur doejenlti ibulummayan derslerin 
öğreltiiım Görevlilerimden kurulur. 

Genel Kurul, fakültelerin akademik çalışma
larını ilgilendiren hususlar .hakkında karar]ar ve
rir. Fakülteyi ilgilendiren kanun, ıtüzük tasarıları 
haikki'nda düşünde'lerini bildirir. Yönetm-elik tasa
rılarını ive programları hazırlayıp Senatoya sunar. 

Genel Kurul, 'her yarıyılın başında ve sonun
da toplanır. Gündemdeki 'maddeler bir dturumda 
karara ibağlanaimazsa sonraki günlerde 'gerektiği 
kadar oturum yapılarak gündem tamamlanır. Yö-
neitim Kurulu gerekli .görürse veya 'Genel Kurul 
üyeleri taım sayısının liiejte biri yazılı di arak öter
se; Dekan, Genel Kurulu olağanüsitü toplantıya 
çağırır. 

BAŞKAN — (Buyurun, Yıüeesoy. 
YÜCESOY ŞEFİK — Burada her yıl, bası vc-

sonu deyince Mayis Konu ve Haziran başı anlaşılı
yor. Bunu her yanım yılın sonunda diye düzelt
mek lâzımıdır. 

SOLMAZER İRFAN — Şefik B,oym (takıldığı 
tâbiri 'buraya koymakla geme'l kurulun dönt 'defa 
toplanılmasını sağlıyoruz. 

İkincisi; çoık önemli mevzular alt kadom'e]ev
den gelince prof esörler bunları gündemlin alıt mad
delerine allıyorlar. Eski kanuna göre bir gün bir 
oturum yapılıyordu <veibir gün o kanuna sıra gel
diği zaman lâf uzatılıyor, iş .ertesi seneye devredi
liyordu; Profesörler kurulu inceleme arzusunu 
duylmuıyor, iböyleee mevzu senelerde ıgeriye a(tılı
yordu. Bu, mevcut gündemin /bitirilmesi içlin kon
muş, 'bir hükümdür. 'Gündemdeki 'maddeler bir 
günde biltimezıge, ımü/taaıkıp (günlerde ımü^akere 
edilmesi şarit koşulmuştur. Değişiklik bundan iba
rettir. 

SOYUYÜCE .ŞEFİK — (Giemel Kurul her ya
rım 'yıl başında toplanır) deniyor. Senede i'ki defa 
toplanır desek daha »iyi olmâ z mı? 

SOLMAZER İRFAN — .Senede iki defa top
lanıyor. 

SOYUYÜCE ŞEFİK — « e r yarim yıl başın
da 'deniyor, bundan bir şey anlıyamadım. 

(SOLMAZER İRFAN — Üniversitelerde ibir 
sömestr tatili vardır, bu, senede iki defa yapıl
maktadır. Sömestr dönüşü gene toplanacak ve 
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sömestr sonunda bir defa daima toplanacak, boy-

i lece yılda dört defa toplanmış olacaktır. 
BAŞKAN — Başka söz is'tiyen var mı, bu

yurun Şefik Bey. 
SOYHJYÜCE ŞEFİK — Ben izaJhat istemiş

tim. 
BAŞKAN — Beşinci maddeyi kabul eden

ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Al-, 
tmcı maddeyi okuyoruz : 

Madde 6. — Profesörler Kurulu, Fakültenin 
profesörlerinden, bir dersin öğretimi ile bağım
sız olarak görevlendirilen doçentlerle, profesörü 
bulunmryan bir kürsünün yönetimi ile görev
lendirilen doçentlerden ve ayrıca profesörler 
adedinin yarısı kadar doçentten kurulur. Pro
fesörlerin sayısı tek ise, oran tiesbit edilirken 
(buçuklar bire yükseltilir. Profesörler Kuruluna 
profesörler sayısının yarısı oranında katılacak 
doçentlerin sırasının tesbîtinde eylemli doçent
lik kıdemi esas ttuulur. En son sıradakiler eşit 
kıdemli ise, kurula katılacak doçentler bunlar 
arasından her ders yılı başında kur'a ile seçilir. 

Fakültenin bütçe işleri, seçimler, özel kanun 
ve tüzüklerle fakülteye verilmiş olan veya fa
külte yönetim kurulunca gönderilen işler, pro
fesörler kurulunda görüşülüp karara bağlanır. 

Fakültelerde kürsü ve enstitülerin kurulma
sı, kaldırılması veya birleştirilmesi hakkındaki 
teklifleri Profesörler Kurulu yapar. Bunlardan 
yeni ödenek ve kadroya ihtiyaç gösterenler için 
genel usullere uyulur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Buyurun, Taşar.. 

TAŞAR DÜNDAR — Eski kanunda ordinar
yüs profesör var.Arkadaşımız yalnız profesör, 
dedi. Bu ordinaryüs profesörü de kapsıyacak 
mı? 

ÇELEBİ EMANULLAH — Efendim, profe
sörlerle doçentlerin nispetli üzerinde durmak 
istiyorum. 3 profesöre karşılık iiki doçent bu
lunsa. Gene profesör fazla olur ama, yarıdan 
da'ha az, hiç olmazsa profesör hâkimiyeti olmaz. 
Eğer bu şekliyle kaibul edilecek olursa, profe
sörler gene hâkim durumda olacak, buna mâni 
olmak lâzımıdır. 

SOLMAZER İRFAN — Dünyanın her ye
rinde ordinaryüs tâlbiri kalkmış, kürsü profe
sörlüğü ihdas edilmiştir. Profesörler Kurulu
nun şekline gelince; eskiden bir fakültede 60 
profesör varsa, 20 doçent iştirak ederdi, yüz 
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tane profesör varsa gene 20 idi. Şimdi ise biz 
doçentleri profesör adedinin yarısı kadar ko
yuyoruz. Buna ilâveten müstakil kürsüsü olan 
doçentler de buraya gidiyor, öyle pozisyonlar 
olur ki; bâzı fakültelerde bu suretle kürsüde 
ders veren doçent adedi fazla olur ve oralarda 
doçentler ekseriyete geçer. Bu vaziyette de alt 
kademe profesörlere hükmeder ki, esas kararlar 
dışında bâzı kararlar çılkabilir. Bu bakımdan 
profsörlerin yaşlarına, tecrübelerine ve meslek
lerine bünm'eten orada fazlalık teşkil etmesi 
esas olduğundan şimdiye kadar 20 doçent işti
rak etmelkte idi. 60 profesöre mukabil 30 tane 
doçentin verilmesini sağlamış olduk. 

Fakülteler arasındaki muvazieneyi bozmak 
şekli de vardır. Emanullah Çelebi arkadaşımı
zın fikri kabul edildi. Doçentlerin Profesörler 
Kuruluna girmemesini sağlarsak hiçbir zaman 
profesörlerden fazla adam da temsil edilmemiş 
olur. 

EBSÜ VEHBÎ — Ordinaryüs tâbiri kalkmış 
bulunuyor. Bu daıha evvel belirmiş yani mük
tesep llir hak olarak mütalâa edilebilir. Bunun 
için izahat verebilirler mi? 

SOLMAZER İRFAN — ilerde gelecektir. 
Biraz daha sabırlı olmalarını arkadaşıma tavsi
ye ederim. Bu bakımdan endişeleri yersizidir. 

ATAKLI MUClP — Aynı şeyi soracaktım, 
arkadaşım söylediği için vazgeçiyorum. 

EMANULLAH GELEBl — 60 profesör, 30 
doçent. Bu kurulda gene profesörler hâikim ola
cak. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Emanullalh Bey, değ'işltİrjgenizde İsrar ediyor 
•musunuz ? ' j 

ÇELEBİ EMANULLAH — Evet, 
BAŞKAN — Değiştirge teklifini reylerinize 

•arz ediyorum.. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Reddedilmiştir. I 

ULAY SITKI — Fakat burada ordinaryüs 
tâbiri geçiyor. 

BAŞKAN — İlerde gelecek, izahat verile
cektir, yeû gelince. 

SOLMAZER İRFAN — Ordinaryüs profe
sör unvanı kalkıyor. Ama, bunlar gene kürsü 
profesörüdürler. Kürsü profesörler otomatik-
•man buraya dâhildirler. Eğer arkadaşlar, kanu-
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nu ve esbabı mucifoesini okutsalardı bu soruları 
sormıyacaklardı. Bu ba'kımdan yarbayım ma
zurdur. 

YILDIZ AHMET — Bugün aldık. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere teklifi var
dır. Kabul edenler... Kabul edilmiştir. Maddeyi 
oyunuza vaz'ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
edilmiştir. 

Buyurun. 
AKKOYUNLU FAZIL — Sözcü arkadaşmış 

lüzumsuz çıkışlar/ yapıyor; vakit geçtir, yorgu
nuz, asabımız bozulur, birşey söyleriz olmaz. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SOLMAZER İRFAN — Fazıl Bey haklıdır. 

Belki lüzumsuz tarizlerde bulundum. Bunu bir 
kardeşinizin latifesi olarak kabul etmenizi rica 
ederim. 

BAŞKAN — Mesele kapandı; 7 ııci maddeye 
geçiyoruz. 

Madde 7. — Yönetim Kurulu, dekanın baş
kanlığında, öğretim görevi başında bulunan ön
ceki dekanla, profesörler kurulunca profesörler 
arasından seçilecek üç profesör ve profesörler 
kurulunda üye olan' doçentler arasından aynı ku
rulca seçilecek iki doçent olmak üzere yedi öğre
tim üyesinden iki yıl için kurulur. 

Yönetim Kurulu fakülte tüzük • ve yönetme
likleri hükümlerinin ve kurul kararlarının ye
rine getirilmesini sağlıyacak karar ve tedbirleri 
alır, dekanın göreceği bütün işlerde kendisine 
yardım eder. 

Öğrencilerin her türlü işlemleri Fakülte Yö
netim Kurulunca incelenir. Bunlardan yazılma, 
çıkarılma, disiplin, öğretim ve imtihanlara aid-
olanlar hakkında takdire bağlı ve kesin karar
lar verir. Ancak, çıkarılma karlarlarına karcı 
ilgililere bildirildiğinden başlıyarak beş gün 
idinde Senatoyo itiraz olunabilir. Yönetim Ku
rulu ile Senatonun bu kararlanma karşı başka 
hiçbir mercie başvurulamaz. 

Öğretim yardımcılarını veya öğrencileri ilgi
lendiren konuların görüşülmesinde Yönetim Ku
rulu bunlardan ikişer temsilciyi davet eder/ek 
bilgilerime müracaat edebilir. Ayrıca her sö
mestr başında öğrenciler ve öğretim yardımcı
ları kendi ortak problemlerini temsilcileri vası-
tasiyle Yönetim Kuruluna bildirirler. Öğretim 
yardımcılarının temsilciler|i her • ders yılı ba
şında fakültenin bütün • öğretim yardımcıları 
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tarjafından, öğrenci temsilcileri ise fakülte öğ
rencileri tarafından seçilir. Bu temsilcilerin se
çim tarzları, kendileri ile ilgili ünivcrsdte yö
netmeliklerinde gösterilir. 

BAŞKAN — Karavelioğlu. 
KARAVELİOĞLU KÂMİL — (Sömestr) ke

limesinin yarı yıl olarak değiştirilmesini rica 
ederim. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Burada kuruluş 
7 öğretim üyesinden. 5 profesör 2 doçent. Hiçol-
mazsa dörde makabil üç doçent olmasını teklif 
ederim. Öğretim yardımcıları her ders yılı başın
da çağrılıyordu, yani senede iki defa çağrılıyor
du, bunların bu toplantıya dört kere katılmaları 
isteniyor. 

SOLMAZER İRFAN — Efendim, Profesör
ler Kurulu ile Yönetim Kurulunu Emanullah kar
deşimiz birbirine karıştırdı. Profesörler Kurulu 
başka, Yönetim Kurulu başkadır. Yönetim Kuru
lunun toplantı tarzı derpiş edilmiştir. Bu kanun 
yenilik getiriyor. Talebeler',, öğrenciler diledik
leri temsilcileri vasıtasiyle bu kurulu da yürüte
cekler. öğrenciler ve doçentler miktarı profesör
ler miktarını geçmiyecektir. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Efendim, teklifi
min birinci maddesini geri alıyorum. İkinci mad
desinde ısrar ediyorum. 

SOLMAZER İRFAN — O zaman otorite kal
maz. Prpfesörleri artırmak lâzımdır. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Onu kabul ettim. 
İkinci teklifimde öğrenciler de dört kere katılsın, 
yalnız başına değil... 

SOLMAZER İRFAN — Zaten Yönetim Ku
rulu aynı mahiyette değildir. Profesörler Kurulu 
dört kene toplanıyor. İkisini birbirine karıştır
mış olsanız gerektir. 

BAŞKAN — Karavelioğlu'nun teklifi, (yarı 
yıl) şeklindedir. Bu teknik bir kelimedir. Sömestr 
esasen yarı yıl demektir. 

KOKSAL OSMAN — Birşey soracaktım, şu 
anket meselesi. 

SOLMAZER İRFAN — Anket neticeleri her
kese dağıtılmıştır. Arkadaşlar, bunun üzerinde 
çalışmış olsalardı bunu sormayacaklardı. Bunu 
hiç anlamadıkları anlaşılıyor. ' 

BAŞKAN — Kifayet takririni kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Karavelioğlu'nun (sömestr) tâbirinin (yarı 
yıl) olarak değiştirilmesi hakkındaki teklifini , 
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oyunuza kojTiyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Reddedilmiştir. 

Emanullah Beyin teklifini • oylarınıza koyu
yorum. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Vazgeçtim, efen
dim. 

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

Madde 8. — Dekan, iki yıl için Profesörler 
Kurulu tarafından .fakültenin aylıklı profesör
leri arasından salt çoklukla seçilir. Dönem sü
resi biten dekan bir dönem için tekrar seçilebi
lir. Ancak, görev süresi biten dekan dört yıl
dan önce tekrar dekan seçilemez. Dekan, seçim 
süresi dolmadan görevinden ayrılırsa, onun se
çim süresini doldurmak üzere aylıklı profesör
ler arasından yeni bir dekan seçilir. 

Dekan, fakülte tüzelkişiliğinin ve fakülteye 
bağlı kurumların tüzelkişiliklerinin temsilcisi
dir; fakülte kurullarına başkanlık eder, bunla
rın. kararlarını uygular. 

Dekan işi başında bulunmadığı zaman fa
külte Yönetim Kurulunun aylıklı üyelerinden. 
bir profesörü kendisine vekil seçer. Vekillik ile 
idare altı aydan fazla sürerse yeni bir dekan 
seçilir. 

Dekan, fakültenin genel yönetimi, kürsü, 
enstitü, lâboratuvar, fakülteye bağlı okul ve 
diğer kurumların intizamlı çalışmasını ve öğre
tim üyelerinin derslere, seminerlere ve imtihan
lara devamlarını ve yönetmeliklerle öğretim 
üyelerine ve yardımcılarına yükletilmiş olan 
görevlerin gereği gibi yerine getirilmesini sağ
lar ve bunun için her zaman gerekli denetleme
leri yapar. Bütün bu işlerin yerine getirilme
mesinden dekan, ilgili öğretim üyesi ile birlik
te sorumludur. Dekan denetlemeleri sırasında 
göreceği aksaklıkları Profesörler Kuruluna 
doğrudan doğruya bildirerek gereken tedbirle
rin alınmasını sağlar. Bir öğretim üyesi hak
kında Profesörler Kurulunca verilecek karara 
karsı öğretim üyesinin Senatoya müracaat hak
kı vardır. 

Dekan Fakülte Genel Kurulunun ve Profe
sörler Kurulunun kararlarını her yarıyıl başın
da çoğaltarak bütün öğretim üyelerine gönde
rir. 

3AŞKAN — Sözcü. 
SOLMAZER İRFAN — Şimdi eski madde 

, ile bu madde arasındaki farkı tebarüz ettireyim. 
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Eskiden bir dekan iki yıl için seçilir, fakat bir 
daha seçilemezdi. Öyle haller oldu ki, çok dira
yetli dekanlar fakülteye tam bir istikamet vere
cekken süresi bittiğinden buna imkân bulunamı
yordu. Bu sebeple iki yıl daha hak tanınmıştır. 
Bunun devamlı olarak uzatılması ise despotluk 
doğuracağından böyle kabul ettik. îki yıl daha 
uzattık. 

İkinci değişiklik şöyledir : Bundan evvel de
kanın öğretim görevleri üzerinde hiçbir hak ve 
salâhiyeti yoktu. Bu kanunla dekanlar öğretim 
üyelerinin derslerine devam edip etmediklerini 
kontrol edeceklerdir. Bunlardan menfi intibalar 
edinirlerse Senatoya bildireceklerdir. Öğretim 
üyelerinin kontrolü da bu yoldan olacaktır. 

SOLMAZER İRFAN — Dekan iş başında 
bulunmadığı zaman fakülte yönetim kurulu da.. 

ATAKLI MUCİP — Seçer deniyor.. 
SOLMAZER İRFAN — Yedinci maddedeki 

Yönetim Kuruluna seçilen profesörlerden birisi 
olacak. Yönetim Kurulu fakülteye istikamet ve
recek bir kuruldur. 

ATAKLI MUCİP — Kendisi mevzuubahis 
midir! 

SOLMAZER İRFAN — Kendisi yoktur. 

BAŞKAN — Başka söz ist iyen var mı'? Mad
deyi reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Senato, Rektörün başkanlığın
da, öğretim görevi başında bulunan önceki rek
törden, dekanlardan, her Fakülte Profesörler 
Kurulunun kendi üyeleri arasından iki yıl için 
seçeceği ikişer profesörden ve doğrudan doğru
ya üniversiteye veya fakültelere bağlı her oku
lun profesörler ve doçentlerinin yine kendi ara
larından iki yıl için seçecekleri üniversite pro
fesörü unvanını taşıyan birer temsilcisinden ku
rulur. 

Senato, üniversitenin bütününü ilgilendiren 
kanun tasarılarını hazırlıyabileeeği gibi aynı 
nitelikteki tüzük tasarılariyle yönetmelikleri de 
hazırlar. Üniversite işleri hakkında kararlar 
verir. Fakülte Genel Kurullarının kanun ve tü* 
zük tasarıları hakkında tekliflerini, yönetme
likler hakkındaki kararlarını, Profesörler Ku
rullarının bütçe, seçim, kürsü ve enstitülerin 
kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi 
hakkındaki karar ve tekliflerini inceleyip işleme 
kor. Kanun ve tüzüklerle kendisine verilen gö-

0.1960 O : İ 
revleri yapar. Bir imtihana bağlı olmıyan fah
rî akademik paye ve unvanları verir. 

Fakülte Kurullarının, Senato tarafından 
onanmıyarak bozulan işlem ve kararları ilgili 
kurullarca yeniden incelenir; ikinci defa Sena
toya gelen Fakülte Kurulu kararları Senato ta
rafından kesin karara bağlanır. 

Yönetmelikler Senatonun onanmasından son
ra yürürlüğe girer. Senatolarca hazırlanan ka
nun ve tüzük tasarıları gerekçeleriyle birlikte 
Millî Eğitim Bakanına sunulur. 

Fakülte Kurullarının 7 nci maddenin 3 ncü 
fıkrası hükmünce kesin olanları dışındaki işlem 
ve kararlarına yapılacak itirazlar, Senato tara
fından incelenir ve bir karara bağlanır. 

Senatonun öğretim üyeleri hakkındaki di
siplin kararlarından başka kararları kesin olup 
bunlara karşı başka bir mercie başvurulamaz. 

BAŞKAN — Söz istiyen?... Buyurun Seza 
Bey. 

O'KAN SEZAİ — Bir tâbir var, anlıyama-
dım : (öğretimin başında rektörün başkanlığn, 
da senato toplanır.) 

SOLMAZER İRFAN — Öğretim yılı başında 
senato rektörün başkanlığında toplanır. O sen', 
bir evvelki rektör senatoya otomatikman dâhil 
olur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etw»;i. 
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 12. — Rektör, Fakülte Profesörleı 
kurullarının bir arada yapacakları topJantıdc 
iki yıl için, aylıklı profesörler arasından, hei 
secim döneminde başka bir fakülteden olmak 
üzere, salt çoklukla seçilir. Her fakültenin s© 
çim sırası tamamlanınca gelecek seçimlerde DTÜ 
sıraya uyulur. 

Rektör Üniversite tüzelkişiliğinin temsilcisi
dir ; Üniversite kurullarına başkanlık eder, bun 
lamı kararlarını uyguîar, fakülteler arasında 
lüzenli çalışmayı sağlar. 

Rektör işi başında bulunmadığı zaman, de
kanlardan birini vekil seçer. Vekillikle idart 
ütı aydan fazla sürerse veya rektör seçim sü 
resi dolmadan görevinden ayrılırsa, onun seçin 
süresini doldurmak üzere aynı fakülte profesör
leri arasından yeni bir rektör seçilir. 

Rektör bütün fakülteler üzerinde genel bir 
denetleme yetkisine sahibolup, bu kanunla 
dekana verilmiş olan yetkilerin kullanılmasını 
ve böylece üniversitenin yönetim ve öğretim 
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ve bilimsel araştırma işlerinin gereği gibi yü
rütülmesini sağlar ve bunun için gerekli denet
lemeleri yapar. Gördüğü aksaklıkları sena
toya bildirir ve bu aksaklığa sebebolanlar hak
kında gerekli kararların alınmasını teklif eder. 
Rektör kendi yetkisinde olan işleri yerine ge
tirmediği takdirde, ilgili dekan ve öğretim 
üyeleriyle birlikte sorumlu olur. Senato üyele
rinden her biri rekttöre bu hususta yazı ile 
soru sormak yetkisine sahiptir. Rektör bu so
ruya en geç on beş gün içinde yazı ile cevap 
vermek zorundadır. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Buyurun Solmazer. 
SOLMAZER ÎRFAN — Efendim, burada bir 

yenilik vardır. Rektöre hem salâhiyet tanınıyor, 
hem de mesuliyet. Eskiden böyle bir durum yok
tu. Şimdi, rektör her şeyi denetliyebilecek tah
kik edebilecektir. Kusur görürse, icabeden ka
rarı alacak ve Senatoya verebilecektir. Senato 
üyeleri de rektörü mesuliyet bakımından kon
trol edebileceklerdir. Sorumluluk ve salâhiyet 
karşılıklı olarak tanınmış ve buraya yeni bir hü
küm olarak ilâve edilmiştir. Başka değişiklik 
yoktur. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

Madde 13. — Üniversitelerarası Kurul her 
üniversitenin rektör ve dekanlariyle, her üni
versite senatosunun kendi üyeleri arasından 
iki yıl için seçeceği birer temsilciden kurulur. 
Bu kurula sıra ile her üniversitenin rektörü 
başkanlık eder. Kurulun toplantı yeri Anka
ra'dır. Bu kurul raportörlüğünü Ankara Üni
versitesi Genel Sekreteri yapar ve kurul tu
tanaklarını ve kararlarını saklar; bunların bi
rer örneğini üniversite rektörlüklerine gönderir. 

Kurul her yıl en az bir defa Kasım ayının 
ikinci yarısında toplanır. Ayrıca gerekli hal
lerde üniversite rektörleri arasında yazışma su
retiyle varılacak anlaşmaya göre toplanabilir. 
Anlaşma hususunda çoğunluk sağlanamazsa en 
kıdemli öğretim üyesi olan rektörün oyuna uyu
lur. 

Kurul bu kanun gereğince yapılması gereken 
ve kendisine verilen işleri kesin karara bağ
lar 

BAŞKAN — Ersü. 
ERSÜ VEHBÎ — Üniversitelere birer suret 

gönderiyor. Üniversitelerarası toplantıların bi-
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rer suretinin Maarif Vekâletine gönderilmesi
ni teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Sözcü. 
SOLMAZER ÎRFAN — Eski madde ile ara

sındaki fark şudur; eskiden üniversite bulunan 
her muhitte bu toplantı sıra ile yapılırdı. Dolayı-
siyle toplantının yapıldığı yerdeki sekreter bu 
toplantıların raportörlüğünü yapıyordu. Ve bu
nun için de normal arşiv tutulamıyordu. Anka
ra Hükümet Merkezi olduğuna göre bu toplantı
ların burada yapılması ve bunun bir arşivinin 
Ankara'da bulunması, devamlı olarak Ankara'-
daki sekreterlerin bunu yapması, alman karar
lardan üniversiteleri haberdar etmesi hususu dü
şünülmüştür. 

Millî Eğitim Bakanlığını haberdar etme me
selesine gelince; Üniversitelerarası kurullardan 
kendi özel bünyelerince alınacak kararları Millî 
Eğitim Bakanlığına bildirmiyeceklerdir. Zira 
üriversitelere muhtariyet tam olarak tanınmış
tır. Eskiden de böyle bir rapor gönderilmezdi. 
Bunun aynen kabulü yerinde olacaktır. 

GÜRSOYTRAK SUPHÎ — Bu kurulun tuta
nak ve kararlarını saklamak zarureti var mıdır? 
Ne kadardır? 

ATAKLI MUCÎP — Bu tutanakların Millî 
Eğitim Bakanlığına gönderilmesi hiçbir suretle 
üniversite muhtariyetini ihlâl etmez. O bakım
dan gönderilmesi faidelidir. 

ÖZDAĞ MUZAFFER — Bu kararlar gizli 
değildir. Basını ilgilendirir, herkes bundan ha
berdar olur. Millî Eğitim Bakanlığına resmen 
gönderilecek olursa muhtariyet fikri mânevi mâ
nada zedelenmektedir. O bakımdan gönderil
mesine lüzum yoktur. Istiyen gazeteleri okumak 
suretiyle öğrenebilir. Esasen bu kararları müta
lâa etmek, değiştirmek yetkisini haiz değildir. 

GÜRSOYTRAK SUPHÎ — Efendim, bir şey 
soracağım : Seçim zaman bakımından koordine 
edilmiş midir? 

SOLMAZER ÎRFAN — Bu toplantılar seçim
lere göre ayarlanmıştır. Aynı anda diğerleri de-
ğişmiyecek. Dekan seçilirken rektör değişimi, 
rektör seçilirken de dekan seçimi yapılmıyacak-
tır. 

Arşiv meselesine gelince : Bu toplantılarda 
alman kararlar umumi hükümlere tâbi olacak, 
tarihe maledilerek uzun bir süre muhafaza edi
lecektir. 
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BAŞKAN — Ersü ve Ataklı'nın tekliflerini 

reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Reddedilmiştir. 

Maddeyi oyunuza vaz'ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 14. — Üniversitelerin Hükümetle te
ması, Senatolarca ve Üniversitelerarası Kurul
ca verilecek kararların Millî Eğitim Bakanına 
bildirilmesiyle sağlanır. 

Bakanın bu kararları onama veya red hu
susunda bir yetkisi yoktur. Ancak uygun bul
madığı kararları yeniden incelenmek üzere Sena
toya veya Üniversitelerarası Kurula 15 gün 
içinde geri gönderebilir. Senato ve Üniversi
telerarası Kurul bir ay içinde aynı konu üze
rinde alacağı kararı Millî Eğitim Bakanına bil
dirir. Bu karar, ilgililerin yetkili yargı mer
cilerine başvurmak hususundaki hakları saklı 
kalmak üzere, kesindir, 

öğretim üyelerinin tâyinleri ve maaşları ile 
ilgili hükümler saklıdır. 

BAŞKAN —• Sözcü izahat verecek mi ? 
SOLMAZER İRFAN — Arkadaşlarım üçün

cü maddede sordukları soru ile tatmin edildi
ler zannederim. Muhtariyete halel gelmemek 
üzere Millî- Eğitim Bakanının bir defa itiraz 
etmek hakkı vardır, hiçbir suretle direktif ola
rak değil. 

. 1960 O : 2 
AKKOYUNLU FAZIL — Efendim, arkada

şım çok güzel bir tarizde bulundu. Yukardaki 
13 ncü maddenin bura ile ilgisi olduğu tebarüz 
ettirilmek isteniyor. Aşağıdaki 14 ncü madde
de başka deniliyor. Üniversitelerin muhtariye
tinden bahsettiler. Sözcüler söz almadan lütfen 
konuşmasınlar. 

BAŞKAN — Mesele anlaşılmıştır. Maddeyi 
aynen reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 15. — Üniversite öğretim üyeleri; 
üniversite doçentleri ile üniversite profesörle
ridir. 

ERSÜ VEHBÎ — Efendim, eski madde ile 
yeni madde arasında bir fark vardır. Bunu 
izah edebilirler mi? 

ıSOLMAZER İRFAN — Efendim, meslekî 
öğretim üyeleri çok eskiden konmuştu. Profesör 
ve doçent sıkıntısı sebebiyle dışarıdan meslekî öğ
retim üyeleri almıyordu, bilhassa Teknik Üniver
siteye alman zatlar vardı. 

Şimdi sıkıntı mevzuubahsolmadığı için bu gi
bi öğretim görevlileri bugün üniversite dışında 
kalmıştır, doçentler, profesörler çoğalmıştır. 
Onun için bu salâhiyette değişiklik yapmak lü
zumlu görülmüştür. 

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

I 
Üniversite doçentliği 

MADDE 17. — Üniversite öğretim üyeliği
nin başlangıcı olan «Üniversite doçentliği» sıfatı 
bu kanunda gösterilen imtihanı başarmakla ka
zanılır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Üniversite doçentliği imtiha
nına girebilmek için adaydan Devlet memurla
rında aranan genel şartlardan başka şunlar is
tenir : 

a)' Öğretim görevi alacağı bilim koluyla 
ilgili bir yüksek öğretim diplomasından başka, 
memlekette Üniversite bilim doktorası yapmış 
bulunmak veya yabancı memleketlerde almış ol
duğu doktora diploması Millî Eğitim Bakanlığı 
tarafından usulüne göre onanmış bulunmak veya 
tıp doktoru diplomasını aldıktan sonra usulüne 

BAŞKAN — Vehbi Bey. 
ERSÜ VEHBÎ — Üniversite muhtariyetini 

bu 14 ncü maddede ettiler. 
SOLMAZER ÎRFAN — Madde sarihtir. 

Hükümetle üniversitenin her bakımdan müna
sebetleri olacaktır. Bu da, üniversitelerin al
dıkları kararlardan Hükümete bilgi verilme 
siyle olmaktadır. Bunu vekâletin onaylaması 
veya reddi gibi hiçbir hareket mevzuubahis 
değildir. Sadece umumi prensiplere aykırı bu
lunuyorsa Bakan bir defa daha tetkikini isti-
yecektir. Üniversite kararında ısrar ederse bir 
şey yapamıyacak, normal yollardan itirazını 
diğer mercilere yapacaktır. Bu bakımdan muh
tariyeti ihlâl ve kontrol yetkisini ifade eden 
bir hüküm bulunmadığından buna lüzum gör
medik. 

BAŞKAN — Ersü Vehbi arkadaşımızın de
ğiştirgesini reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş, red
dedilmiştir. 
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göre uzmanlık kollarından birinde uzman yetki
sini kazanmış olmak; 

b) Doktor unvanını ve tıpta uzman yetkisi
ni aldıktan sonra kendi bilim veya meslek kolu 
ile ilgili bir işte enaz dört yıl eylemli olarak ça
lışmış bulunmak. 

BAŞKAN — Söz İstiyen? 
KARAVELİO&LU KÂMİL — 2 yıl, 4 yıl 

meselesi var. 
ıSOLMAZER İRFAN — Efendim, en az iki 

yıl çalışmada bulunmak tâ'biri 4 yıla çıkarılmış
tır. Bu suretle bir öğretim görevlisinin doçent 
olabilme şekli, ilerde maddeler gelecek, kadroya 
bakılmaksızın da profesörlüğe terfi durumu mev-
zuuba'histir. Bu suretle bunlar zamanını doldu
runca devamlı yükselme şartlarını haiz olacaklar, 
sürelerini ise kurul ve anket bu suretle tesbit et
miştir. Ve onun için dört yılı kabul etmiştir. 

BAŞKAN —Ataklı. 
ATAKLI MUCİP — Esas teklifte birinci sı

nıf uzman yetkisini kazanmış olmak var. îrfan'-
m teklifinde ise; uzman yetkisini kazanmış olmak 
var. Fakat nedir? 

BAŞKAN — Sözcü. 
SOLMAZER İRFAN — Bu kanun 1946 se

nesinde kabul edilmiştir. O zaman sokaklardaki 
levhalarda hep bilirsiniz, birinci sınıf dâhiliye 
uzmanı, birinci sınıf kadın, doğum, hastalıkları 
uzmanı gi'bi tâbirler vardı. Şimdi bunlar yoktur. 
Sadece uzman tâbiri vardır. Bunun da birinci, 
ikinci, üçüncü sınıfı yoktur. 

Bildiğiniz gibi orduda da A ve B kurmayı 
vardı, şimdi yoktur. O bakımdan hiçbir değişik
lik yoktur. 

ERSÜ VEHBİ — Doktorası, diploması Mil
lî Eğitim Bakanlığı tarafından tasdik edilmediği 
takdirde ne olacaktır? 

SOLMAZER İRFAN — Dışardaki bütün 
tahsil diplomaları nasıl ki, Millî Eğitim Bakan
lığının tasdikmdan sonra muteberdir, umumi hü
kümlere tâbidir, bunun da böyle olması lâzımdır. 
Bu da Millî Eğitim Bakanlığınca tasdik edilme
dikçe yürürlüğe girmez. 

ERSÜ VEHBİ — Doktorası dışardan verilir 
mi? 

ISOLMAZER İRFAN — Yüksek öğretim dip
lomasından başka yabancı memleketlerden almış 
olduğu diplomaların da Millî Eğitim Bakanlı
ğınca tasdiki mevzuubafhistir. 
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BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is

tiyen yoktur. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Doçentlik imtihanı adayın il
gili olduğu bilim kolunun profesörlerinden Üni
versitelerarası Kurulca tertiplenecek Üniversite
lerarası jüriler tarafından yılda bir defa açılır. 
Doçentlik imtihanından önce aday yabancı bilim 
dillerinin birinden imtihan edilir. (Bu yabancı 
dil, adayın kendi dalı dolayısiyle bilmesi gerekli 
ve tabiî olan dillerden başkadır.) Bunu başaran
lar girecekleri failim kolunun doçentlik imtihanı
na alınırlar, yabancı dil ve doçentlik imtihan
larının nasıl yapılacağı özel yönetmeliğinde gös
terilir. Yabancı dil imtihanında başarı sağlamı-
yan adayın istemi üzerine imtihan kâğıdı jüri 
başkanı tarafından kendisine gösterilir. Aday im
tihan sonucuna yazılı olarak itiraz ederse hu iti
raz Üniversitelerarası Kurulca incelenip kesin 
karara bağlanır. 

Doçentlik imtihanını başaranlar «Üniversite 
doçenti» unvanını alırlar. İmtihanı başaramı-
yanlar gelecek yılların imtihanlarına girebilirler. 

Yabancı memleketlerde doçentlik yetki ve 
unvanını veren imtihanları başarmış olanlar da 
ilgili fakültelerin düşünceleri alındıktan sonra 
Üniversitelerarası Kurul karariyle üniversite 
doçenti sayılırlar. 

Yukardaki fıkralar uyarınca üniversite do
çenti unvanını kapanmış olanların üniversite öğ
retim üyeliklerine tâyinlerinde aylık dereceleri, 
kadro maaşları ne olursa olsun 31Ö&6 sayılı Kanu
na göre almaya müstahak oldukları derecenin bir 
üstüne yükseltilir ve bu suretle tâyin olunanla
rın bir alt derecede geçirmiş oldukları hizmet sü
releri ilk yükselme sürelerinden indirilir. 

SOLMAZER İRFAN — Yeni değişiklikler
den bir tanesi de yabancı dil imtihanıdır. Üni
versitelerde en fazla şikâyet mevzuu olan şey 
doçentlik imtihanında yalbancı dil mevzuu idi. 
Yabancı dilde muvaffak olamıyan bir doçent 
imtihana giremiyordu. İmtihana da itiraz ede-
miyorlaridı. Her hangi bir profesör bana garez 
etti, beriim yükselmemi istemiyor, yabancı dil
den muvaffak etmiyor, diye bir şüphe vardı. 
An'ket cevaplarına göre yabancı dil imtihanla
rının behemaihal adilâne bir şekilde yapılması 
isteniyordu. Anket bu merkezde tecelli etti. Bu
nun için biz de yalbancı dil imtihanlarını de
mokratik bir şekle soktulk. Yabancı dil imtina-
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nma girmiş olan bir şahıs isterse kendi kâğıdını 
görecek, hatalarını anlıyacak, yanlışlarına baka
cak:, muvaffak olduğuna kaani olursa jüriye iti
raz edebilecek. Eğer orada da muvaffak oldu
ğuna kaani olunursa, o zaman doçentlik; imti
hanına girme hakkı tanınacaktır. Üniversite 
mensuplarının bu şikâyetini demokratik bir 
ş'ekle, usule bağladık. Anket neticeleri böyle 
olduğu ,ğiıbi bu kanunu hazırlamış olan kurul 
'kararı da ittifakla bu şekilde verilmiştir. 

'BAŞKAN — Bu maddeyi oyunuza arz edi
yorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 21. — Doçentlerin görevleri; üniver
site öğretim kurullarında, enstitü ve lâiboratu-
varlarla iş yerlerinde bilim'sel araştırmalar ve 
yayımlar yapmak, kürsü profesörünün göstere
ceği dersi okutmak, pratik çalışmaları uygula
mak, proje hazırlamalarını ve seminerleri yönet
mektir. 

BAŞKAN — Kabu'l edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

11 
Üniversite Profesörlüğü 

Madde 24. — Üniversite profesörleri, üniver
site doçentleri arasından tüzüğü gereğince seçi
lirler. Üniversite Profesörlüğüne seçileceklerde 
aranacak şartlar şunlardır : 

a) En az beş yıl eylemli olaraik üniversite
lerde doçentlik yapmış veya üniversite doçenti 
unvanını kazandıktan sonra yedi yıl uzmanlığı 
ile ilgili bir bilim veya meslek işinde çalışmış 
(bulunmaik, (Dışarda bir süre çalıştıktan sonra 
üniversitede .görevlendirilen doçentler için bu 
süre üniversitede geçmiş gibi hesabolunur, an
cak bu sürenin en az bir yılının üniversite için
de eylemli doçentlikte geçmiş olması şarttır.) 

(b) Bilimsel erkini ve öğretim yeteneğini, 
doçentlik imtihanını kazandıktan sonraki ya
yımları ve çalışmaları ile tanıtmış olmak. 

Her hangi bir ders idin profesör bulunamaz
sa Fakülte Profesörler Kurulu karariylc o üni
versite doçentlerinden biri geçici olaraik bu 
derişle görevlendirileceği gilbi diğer üniversite
lerin ^ doçentlerinden biri bu görevi geçici ola
rak yapmak üzere kadrosu ile naklolunabilir. 
Bu kanunun 22 nci maddesine dayanılarak bu 
dersle açıktan görevlendirilecek üniversite do-
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çenelerinin aylılkları genel hükümlere göre dü
zenlenir. 

Üniversite profesörlüğü yelteneğini yukarı'ki 
fıkralara göre ispat etmiş olan üniversite do
çentlerine, kadroya bağlı olmaksızın, kanun ve 
tüzük hükümleri' uyarınca; «Üniversite profe
sörü» unvanı verilir. Bu gibi profesörler maaş
larını doçentlik kadrosundan almakla beraber, 
profesörlük kadrosundan maaş alan üniversite 
profesörlerinin bütün hak ve yetkilerine sahip
tirler. Ancak, bunlar Rektör olamazlar ve bağlı 
olduğu kürsüde profesörlük kadrosundan maaş 
almakta olan bir üniversite profesörü varsa, o 
'kürsünün «Kürsü profesörlüğüne» seçilemezler. 

BAŞKAN — Ataklı. 
ATAKLI MUCÎP — Gayet güzel bir madde. 

Yalnız maaş meselesi mühim. Profesör yapıyo
ruz; doçent maaşiyle iktifa ediyor. Sebebi ne
dir? 

BAŞKAN — Sözcü. 
SOLMAZER ÎRFAN — Devlet memurla n 

maaşlarını bir kadroya göre alırlar. Bu konu
daki tek yenilik kadrosuzluk sebebiyle on beş 
senedir bütün liyakatini göstermiş olmasına 
rağmen profesör olamamış kimselere profesör
lük unvanını veriyoruz, bu bir. Profesörlerin 
bütün halk ve salâhiyetlerinden istifade ettiri
yoruz, iki. Bunlara karşılık sadece maaşını do
çent kadrosu üzerinden alacaktır. Bu kadroyu 
işgal edecek ve o kadro üzerinden alacak/tır. Pro
fesörlük kadrosunda değilse doçentlik kadrosun
dan alacaktır. "Hakettiği unvanın bütün itetıihikakı-
ıım tannanımı ıbir profesör. ıgiibi alacaktır. Buna 
ait itam Me sarih hüküm vardır. Doçentlik kadro
sundan doçent maaşı 'alacaktır. Üniversitelerde 
100 liralık profesörlük olduğu gilbi 126 liralık do
çentlik de 'vardır. 90 lira ımaaşı asli'li profesör ol
duğu gibi 125 lira ımaaşı aslili dodenitlük de var
ılır. Burada 'unvan meselesi tmevzuuıbaıhi'sltir. Pro
fesörlük tazıminaltından aynen profesörler gibi is
tifade edecektir. 

O'KAN .SEZAİ — Her hangi bir ders yılı 
içimde profesör bulunımazısa, fakülte profesörle:-
.kurulu karariyle bu demlerle vazifelendi riteceği 
gilbi bunlar ancak rektör 'olamazlar ve bağlı oldu
ğu ıkünsüden de profesör seçilemez'ler deniliyor... 
Bunun yerime bu kürsüde profesör yoksa, bir do
çent seçilir, deniyor. Aişağıda bu kürsüde bir pro
fesör varsa, seçilemez, deniyor. Bunda bir tenakuz 
yok mu? 

— 46 — 



B : 28 26.1 
SOLMAZ ER İRFAN — Efendim, bunu fıkra 

fıkra mütalâa etmek lâzımı. Üniversite 'profesör
lerinin durumu ikalı 'ediliyor, aşağıda. Profesör 
rektör seçilebilir. Kadro olmadığı için doçent kad
rosundan ımaaş alacak, (muayyen süresini, şaritla-
rını tamamladıkt/auı ısonra profesör olacak. Zaten 
kümü profesörü yoksa, «bu kürisü aıçık demektir. 
Profesör olmadıkça elbette nekıtör olamaz. Doçent
lik kadrosundan (bu kürsünün maaşını alması icaıb-
'öder. Bu künsünün iesas profesörü ımeveult ise, do
çent oraya s©çilemiyece)k denmektir. Profesör se
çimle Profesörler Kuruluna ıgineeek. 

KudemsıİK bir kiımısenin, kendisinden kıdemli 
bir kimseye ders tovcıilhini önlemiş, onu ötekine 
emir ve kumanda edecek duruma getirmemiş 
oluyoruz. Fıkraları ayrı ayrı okursak tenaku
zun olmadığını görürüz. 

ERSÜ VEHBÎ — Oradan 'ikinci fıkraya geçi
yorsunuz. 

'Maddenin dördündü satırından itibaren oku
yalım : 

«Her hangi bir dem için profesör bulunmaz
sa fakülte profesörler kurulu kararıiyle üniversite 
doçentlerinden biri .geçici olarak görevlendirile
ceği gibi diğer ünivemilte doçentlerinden bini bu 
görevi geçici olarak yapmak üzene kadroısiyle nak-
ledilebilir. ıBıı kanunun 2ı2 nei ••maddesine daya
nılarak ıbu derişle *açıktan görevlendirilecek üni
versite doçentlerinin .aylıkları genel hıüfcüımlere 
göre düzenlenir. 

Üniversite 'profesörlüğü yeteneğini yuikarıki 
fıkralara göre ispat et.miş odan üniversite doçent
lerine, kadroya bağlı olmaksızın, kanun ve tüzük 
bükümleri uyarınca; «Üniversite profesörü» un
vanı Yenilir. Bu gibi profesörler maaşlarını do
çentlik kadrosundan almakla beraber, profesörlük' 
kadrosundan 'maaş alan üniiMers'ilte profesörlerinin 
bütün hak ve yetkilerinle ısaihipit inler. Ancak, bun
lar rektör olamazlar ve bağlı olduğu kürsüde pro
fesörlük kadrosundan ımaaş almakta olan bir üni
versite profesörü Yansa, o kürsünün «Kümü pro
fesörlüğüne seçilemezler. 

SOLMAZER İRFAN — Biz burada üni
versite pnofesörlerinin durumunu ve şartları
nı iza'h ediyoruz. Üniversite profesörü bir yer
de mevcut değilse oraya başka bir üniversite
den seçilecek doçentlerden birisi dere verme
ye başlıyacaktır. Bu, fıkranın başka bir âmir 
hükmüdür. Aşağıdaki fıkra tamamen ayrı bir 
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(hüküm taşıyor. Kürsüsünün profesörü yokken 
doçent tedrise memur edilmiştir. 

Aşağıdaki fıkrada bambaşka bir büküm 
vardır. Bu kümünün bir profesörü vardır. Do
çent üniversite profesörü unvanını almıştır 
ama kadrosu olmadığı için o unvanı almıştır. 
Ayrı ayrı okunması ve ayrı ayrı mânalandırıl-
ması lâzımdır. Üniversite profesörünün nasıl 
olması lâzımgeldiğini iza'h ediyor. 

BAŞKAN — Madde ıhak'kmda başka söz is-
tiyen var mı? Maddeyi oyunuza arz ediyorum-
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 26. -— Profesörlerin tâyinleri; Fa
külte Profesörler Kurulunun seçimi ve Sena
tonun uygun bulması üzerine müşterek ka
rarla yapılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 27. — Sözleşme ile üniversitelerde 
görevlendirilecek yabancı profesörler veya uz
manlar, Fakülte Profesörler Kurulunun teklifi, 
Senet'onun kararı ve Millî Eğitim Bakanının 
onamı ile tâyin olunurlar. Sözleşme 'sürelerinin 
bitmesi dolayısiyle veya başka sebeple işle
rine son verilmesi de aynı Usule bağlıdır. Bun
lar öğretim görevleri (bakımından bu kanunla 
aylıklı öğretim üyeleri için konulmuş olan hü
kümlere bağlıdırlar. 

BAŞKAN — Söz istiyen. Yok.. Kalbul eden
ler.. Etmiyenler.. Kalbul edilmiştir. 

Kümü kurulları 
Madde 28. — Her kürsü, Kürsü Profesörü

nün başkanlığında, o kürsüye bağlı bütün öğ
retim üyelerinden oluşmuş bilimsel bir kurul
dur. 

Kürsü Profesörü, evvelce Ordinaryüs Pro
fesör unvanını almış olanların hakları saklı 
kalmak üzere, Fakülte Profesörler Kurulu ta
rafından tüzüğü gereğince seçilir. 

Kürsü kurulları her yarı yılın başında ve 
sonunda olmak üzere yılda en az dört defa 
toplanarak kümünün Öğretim ve bilimsel araş
tırma işlerini görüşür. Kürsü Profesörü bu hu
susta kürsü öğretim üyelerini ve yardımcılarını 
belli ödevlerle görvelendirebilir. Bu toplantı
lardan en az ikisine öğretim yardımcıları da 
katılır. 

— 47 — 



B : 28 26.1( 
üniversite öğretim üyeleri ve yardımcıları

nın adları, üniversitedeki özel odaları müstes
na olmak üzere, enstitü, klinik, lâlboratuvar, 
şantiye gibi yerlere aşılamaz ve bunlarla il
gili resmî kâğıtlara bastırılamaz. 

Kürsü profesörlüğünden ayrılanlar «Kürsü 
profesörü»1 unvanını kullanamayıp sadece «Üni
versite profesörü» unvanını muhafaza ederler, j 

ER AHMET — Efendim, maddeler çok ! 
uzun. Eğer tensip 'buyuru'lursa, fıkra fıkra 
okuyalım, oya koyalım, bunu teklif ediyorum., \ 

BAŞKAN — Ahmet Er diyor ki, maddeyi ! 
fıkra fıkra okuyup reye 'koyalım. Bu huşu- ! 
su kabul edenler.. Etmiyenler.. Reddedilmiştir. 

KARAMAN SUPHİ — Efendim, 'burada ! 

bir (oluş) kelimesi var. İzahını rica edece- . 
gım. j 

SOLMAZER İRFAN — Bu kelime meyda- j 
na geliş demektir, türkçedir. j 

27 Mayıs İnkılâbından "bu yana 'biz ifti
harla öz türkçeyi kullanıyoruz, hu yolda de
vam edeceğiz. Çalışmalarımızda' öz türkçeyi i 
kullanacağız. Onun için (bluş) gayet yerinde I 
bir kelimedir. 

ATAKLI MUCİP — Bir sualim var : 
(Üniversite öğretim üyelerinin veya. yar

dımcılarının adları üniversite Minik, lâboratu- ) 
var gibi yerlerine asılır) deniyor. Bunun sebe- j 
hi nedir t 

BAŞKAN — İrfan Bey. 
SOLMAZER İRFAN — Sanatlar biliyor

sunuz bir simsarlığa dökülmüştür. İstanbul 
Üniversitesi kliniği ordinaryüs profesörü fa
lan filân .gibi unvanları her 'gün birçok yer
lerde görülüyor. Bu suretle isim istismarcılığı, 
simsarlığı başlamıştır. Buna mâni 'olmak için 
hu hüküm komuş bulunmaktadır. Biz (bu hü
kümlerle bunları kürsülerine (bağlamak istedik. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz bir soru da 
bendeniz soracağım. Adları mı yazılacak, yok
sa unvanları mit 

SOLMAZER İRFAN — Gülhane Askerî 
Tıp Akademesinde bir reçete usulü vardır. 
Profesörler reçete yazarken Güllıane Askerî 
Tıp Akademeisnin ismini kullanırlar. HaKbuki 
İstanbul'da öyle değildir. Kendi unvanı ne 
ise onu yazıyordu. Halbuki şimdi unvan o has
tane ve müessesenin olacaktır. Bundan sonra 
isimlerde istismarcılık yapılmıyacaktır. Resmî 
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müesseseler ismini kendisi için alamıyacaktır. 

ATAKLI MUCİP — Aksini yaparsa jıe ola
caktır? 

SOLMAZER İRFAN — Aksini yaparsa di
siplinsizlik hali var'dır denilecek ihtar verile
cek, tekerrüründe yine ihtar verilecektir. Üçün
cüsünde de üniversiteden çıkarılacaktır. 

BAŞKAN1 — Efendim, başka söı isteyen 
yok. Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 29. -— Kürsü Profesörl 3rinin görevleri 
şunlardır : 

a) Üniversite öğretim kurullarnda bir kür
süyü idare etmek ve ders okutmak; 

b) Pratik çalışmaları ve seminerleri yönet
mek ; 

c) Bilimsel araştırmalar ve yayımlar yap
mak ve yaptırmak; 

d) Kürsüsüne bağlı öğretim, bilim ve araş
tırma işlerinde ilgilileri görevlendirmek ve ge
rekenlerle iş birliği yapmak ve bu alandaki ça
lışmaları düzenlemek ve denetlemek; 

e) Kürsüsüne bağlı öğretim üyelerinin ve 
yardımcılarının çalışmalarını izlemek ve yetiş
meleri için gerekli tedbirler almak. 

Her hangi bir kürsüde profesör bulunmazsa 
o kürsünün en kıdemli doçenti eğer o kürsüde 
doçent de yoksa o üniversitenin profesörlerin
den veya bu kanun gereğince üniversite profe
sörü unvan ve yetkisine sahibolanlardan biri 
Profesörler Kurulunun teklifi ve Senatonun ka
rarı ile o kürsünün yönetimiyle görevlendirilir. 
Diğer üniversitelerin profesörlerinden biri de, 
bu görevi geçici olarak yapmak üzere kadrosiyle 
naklolunabilir. Üniversiteler dişıda bulunan! 
ünivesite profesöleri arasından görevlendirile
ceklere verilecek aylıklar genel hükümlere bağ
lıdır. 

Her kürsünün öğretin, seminer ve ilmî araş
tırma ve yayım faaliyetleri her yılın Nisan ayı 
içinde kürsü profesörü tarafından, kürsü öğre
tim üyelerinin yazılı mütalâası alındıktan sonra 
bu mütalâalarla birlikte bir raporla dekanlığa 
bildirilir. Bu raporlar Mayısın ilk yarısı içinde 
yapılacak Genel Kurul toplantılarında okunur. 
Bilimsel çalışmaları Genel Kurulca yeterli gö-
rülmiyen kürsülerin durumu Dekan tarafından 
Senatoya bildirilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Buyurun Şefik 
bey, 
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SOYUYUCE ŞEFİK — Buruda deniyor ki, 

kadrolariyle nakledilir. Hangi makam naklede
cek, kim yetkilidir? Kime bağlıdır bu? 

SOLMAZER ÎRFAN — Bütün sclâhiyet 
Üniversitenin kendi bünyesindeki senatoya ait
tir. Kararı Senato verecektir, görülüyor ki, ar
kadaşlar burada da bir kontrol mekanizması 
kurulmuş oluyor. O kendisi öğretim ve ilmi araş
tırma yapmak mecburiyetindedir ve buna ait ra
por verecektir. Bu raporu yönetim kurulu oku
yacak, tatmin etmezse senatoya şikâyet edecek. 
Bu suretle kürsülerde çalışma yapmış buluna
cak. 

Burada kürsü profesörünün görevlerini sı
ralamak bir talimatname gibi görülüyorsa da 
bunun kanunda yazılması şarttır. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Mad
deyi oyunuza koyuyorum. Kabul edenler. Etmi-
y enler... Kabul edilmiştir. 

IV 
Üniversite dışında çalışma ve üniversite tazminatı 

Madde 30. — Her üniversite öğretim üyesi, 
Devlet memurları için kabul edilmiş olan belli 
çalışıma saatlerinde öğre'tûım, bilimsel araştırana 
ve inceleıme görevlerinin gerektirdiği yerlerde 
(klinik, lâiboraltuvar, enstitü, atelye, şantiye, 
resmî, özel veya zatî kitaplıklar, bilimsel arşiv
ler) bulunmakla ve bağlı olduğu bitim ve uz
manlık kolunda öğretim, araştırma, çalışma ve 
yayımlar yapmak ve yardımcılarına yaptır
makla, imltihattiları düzenlemek ve yapmakla, 
fakülte ve ünji'verlsi'te kurulları tarafından ken
dilerine verilen işleri görmekle, üniversite ve 
fakültelerde kurulacak komisyonlarda bulun
makla veya kendilerine verilecek başlka ge
çici görevleri yapmalkla ve öğretim yapı
lan aylarda haftanın en az iki günü bel
li 'saatlerde, kendi fakültelerinde öğrenci
leri kabul ederek onlara gerekli (alainlarlda yar
dır etmek ve yol göstermekle ödevlidir. Bu ka
bul saatleri öğrettim üyeleri 'tarafından, her yıl 
Kasım ayı içinde dekanlığa bil'dirilir ve fakül
tede ilân olunur. 

Tıp Fakültelerimde .stajyer.öğrencilerim, k.ii-
ııiklierde yetiştirilmeleri tarzını gösteren bir yö
netmelik hazırlanır ve ilgili öğretim üyeleri bu 
yönetmelik uyarınca hazırlayacakları bir progra
mı her staj döneminde Dekanlığa bildirirler. 

öğretim üyelerinin görevlerine devamları ba-
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kınımdan denetlenmeleri, aşağıdaki şekilde dü
zenlenecek imza cetvelleriyle gerçekleştirilir. Her 
dekan kendi fakültesinde yapılan derslerin ve 
aşağıda yazılı diğer çalışmaların saatlerini ve 
bunları yapan öğretim üyelerinin adlarını gös
teren genel bir programı her öğrenimin dönemi 
başında fakültede ve fakültelere bağlı okul ve 
kurumlarda ilân eder; ayrıca ilgili öğretim üye
sinin mütalâasına göre, ders, seminer, doktora 
kur 'u, lâboratuvar, atelye, şantiye, uygulama, staj 
saatlerini ve genel programa göre bunları yapa
cak öğretim üyesinin ve yardımcılarının adlarını 
gösteren günlük cetveller hazırlar. Her öğretim 
üyesi ve yardımcısı dersine veya bu fıkrada ya
zılı çalışmalara başlamadan önce, o saatteki ders 
ve çalışma konusunu belirterek, bu cetveli ve im
tihan günlerinde Dekanlıkça hazırlanacak imti
han cetvellerini imzalar. Günlük cetveller Dekan
lıkta özel bir dosyada saklanır. 

öğretim üyelerinin bilimsel bakımdan denet
lenmeleri onların yayınları üzerinde olur : Her 
öğretim üyesi bilimsel araştırmalarının sonuçları
nı, ders notlarını, bilim ve müracaat kitaplar nı, 
yurt içinde.veya dışındaki bilimsel kongrelerde 
yaptığı tebliğ veya ilmî müdahaleleri, bağlı oldu
ğu fakültenin yayımları arasında veya özel ola
rak yayınlamak ve bunlardan birer nüshasını de
kanlığa ve rektörlüğe vermek zorundadır. Malî 
imkânsızlık yüzünden yayınlananı!yan eserlerin 
daktiloyla yazılmış birer kopyası verilir. Eser sa
hibine Fikir ve sanat eserleri Kanununun tanı
dığı haklar saklıdır. 

Her öğretim üyesinin bilimsel yayınları için, 
ilgili fakülte dekanlığında ve rektörlükte özel bi
rer arşiv tutulur. 

BAŞKAN — Sözcü. 
SOLMAZER İRFAN — Efendim, bu mad

de çok uzun. Taliımatnaime gibi. Fakat çolk 
katı 'hükümleri ve esaslı sistemleri ihtiva edip 
öğretim r üyeleriniin konltrolunu temin ediyor. 
Verdikleri, derslerle, derse devamları ile, ver
diği dersin cinsi ile, arşivleriyle, araştırıma -
ları aile 'öğretim üyelerini (konitrola tâbi Itutuyor. 
Bunu talimaîtnaıme ile temin edemezdik. Bü
tün bu uzun lâfların gayesi, iyi bir öğretimin 
yapılmasını temindir. 

ERSÜ VEHBİ — Bir terim hakkında 
sual soracağım : Şantiye... Bendeniz bu şanti
ye kelimesini aınlıyaımadımı. Lütfen izah eder 
misiniz? 
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SOLMAZER ÎRFAN — Teknik üniversite

deki çalışmalar inşaat şantiyelerinde olmaktadır. 
ERSÜ VEHBÎ — Tenevvür ettim, teşekkür 

ederim. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen olmadığına 

göre maddeyi kabul edenler... Kabul edilmiştir. 
Gitmemesi lâzım, biz de zaten profesör olarak 
kalsın diyoruz. Bu şekilde üniversiteye daha 
çok bağlanmış olur. Talebe yetiştirmeye gayret 
dtsinler ve dolayısîyle de kendilerini yetiştir
sinler. 

ER AHMET — Doçentlere bu hak tanın-
niami'ş mıdır? Tanınmamış ise niçin tanınma
mıştır? 

Ben doçent tâbirini burada göremedim. 

SOLMAZER İRFAN — Daha evvel yuka
rıda 'üniversite öğretim üyelerini saydık. Üni
versite profesörü ve doçenti buraya dâhildir. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri var. 
Kifayeti oyunuza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddedyi oyunuza arz ediyorum. Kaibul 
edenler... Etmiy eni er... Kabul edilmiştir. 

Madde 31. — Üniversite öğretim üyelerin 
den istiyenler, belli çalışma saatlerinden haf
tada 10 saati aşmamak ve üniversitedeki gö
revlerine dokunmamak şartiyle, mesleklerine 
uygun olan bilim ve uzmanlıklarına giren ser
best işleri yapabilirler. Bu takdirde ek görev 
tazminatını gerektiren hizmetleri ve 3656 sayılı 
Kanunun 18 ncî maddesi esaslarına göre "adı 
geçen maddede yazılı görevlerden yalnız biri
ni alabilirler. 

Üniversite dışında serbest meslek icra eden 
öğretim üyeleri bu mesleklerinin icrasm'da ad
larının başında akademik unvanlarını kullana -
mazlar. 

üniversite dışında çalışan öğretim üyeleri, 
ne gibi işler yapmakta olduklarını veya yap
mak istediklerini her öğretim yılı başında bir 
bildiri kâğıdı ile kendi fakülteleri yönetim 
kuruluna bildirirler. 

Yönetim Kurulu bu bildiri kâğıdında gös
terilen işleri, mahiyet ve zaman bakımından 
bu; kanun (hükümlerine aykırı bulursa, buna iti
raz eder. Böyle bir itiraz yapıldığı zaman. 
üyenin bağlı bulunduğu fakülte Profesörler 
Kurulu sebeplerini açı'klıyarak, bu yolda ka
rar verir. Profesörler Kurulu bu kararında, 
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yönetim kurulu kararım uygun bulmadığı ve
ya rektör başka fakültelerin benzer işlerdeki 
kararlarını farklı gördüğü takdirde, iş 'sena
toca incelenerek karara bağlanır. Senatonun 
kararma re'k'tör katılmazsa o iş Üniversiteler
arası Kurulca incelenir ve kesin karara bağ
lanır. 

'30 ncu maddedeki görevlere dokunmamak 
ve gereken denetlemeler yapılmak 'şartiyle dı-
şarda görülebilecek serbest işler için ayrıla
cak zaman, haftanın ilk beş gününde, her gün 
iki saat olmak üzere düzenlenir ve bu saat
ler ilgili öğretim üyesi tarafından dekanlığa 
bildirilir. Bu suretle üniversite dışında çalı
şan öğretim üyeleri ve Devlet memurları için 
konulmuş olan belli çalışma saatleri içİn'de ve
ya dışında kazanç sağlıyan Ibir serbest mes
lek işini gördükleri için Vergi Usul Kanunu
na göre defter tutmak zorunda olan profesör 
ve doçentler, bu kanunun yayımı tarihinden 
başlıyarak bir ay içinde durumlarını, bağlı 
bulundukları fakültelerin dekanlığına bildirir
ler ve bu bir aydan sonra 32 nci maddede ya
zılı üniveriste tazminatını alamazlar. 

BAŞKAN — Söz istiyen?.. 
SOLMAZER İRFAN.— Efendim, madde 

açık ve seçiktir. Dışarda hizmetleri görürken. 
ordinaryüs profesör, avukat veya doktor un
vanlarını kullanamıyacakJardır, kapısına yaza
nı ıyacaklardır. öğretim üyeleri dışarda iş al-
mıyacaklardır, zira 32 nci maddede yazılı taz
minat miktarını -tesbit ettik. Bu miktar tat
min edici bir miktardır. Profesör ek bir görev 
almak ihtiyacım hissetmiyecektir. Arz ettiğim 
gibi tazminat tatmin edici mahiyettedir. Üçte 
iki maaşlar dışarıya gitmiyecek ve bu'suretle 
profesör olarak kalmasını temin edeceğiz. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Kifayeti müza
kere teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Kifayeti kabul edenler... Et
in iyen ler... Kabul edilmiştir. 

I Maddeyi oya koyuyorum. Kabul edenler... 
lOtmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 32. — Bu kanun hükümlerine göre 
üniversitelerde veya üniversitelere bağlı öğretim 
kurumlarında eylemli olarak öğretim görevinde 
bulunan ve 31 nci maddeye göre ayrıca resmî 
veya özel bir işi buhınmıyan öğretim üyelerine, 
aylıklarından ve rektörlük, dekanlık, enstitü 
müdürlüğü, lâboratuvar şefliği gibi üniversite 
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içinde alman ücretli yönetim hizmetlerine ait ek 
görev tazminatlarından ve devrim tarihi dersi 
veya konferansı ücretlerinden başka, üniver
sitedeki klinik, lâboratuvar, seminer, atelye 
ve şantiyedeki çalışmalarına ve alacağı kitap, 
bilimsel dergi ve sair araçların masraflarına 
karşılık «üniversite tazminatı» adı ile her ay 
aşağıdaki miktarlar üzerinden ayrı bir para 
verilir. 

Lira 

Doçentlere 
Profesörlere 

SOLMAZ ER İRFAN 
sımda doçentler 200, 

— Efendim, eski kı-
profesörler 300, Ord. 

profesörler 400 lira alsın diye bir kayıt var 
dır. Bunlar eskidir. Ben doçentlere 500, pro
fesörlere 800 lira. teklif ediyorum. Çünkü hu
kukçu bir doçent hâkim olsaydı 50 - 60 lık kad
roda 800 - 1 000 lira kadar hazminat alacaktı. 
Onların durumunu bugünkü malî durumumu
zu nazara alarak bu teklifi yaptım. Kabulünü 
rica edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun Fikret Bey. 
KUYTAK FİKRET •— Bu tazminatın gaye

si, şahsın yetişmesi ile ilgili kitap ve saire gibi 
ihtiyaçları temin etmektir. Peki asistanlar ni
çin düşünülmemiştir"? Acaba niçin? 

SOLMAZER İRFAN — 38 nci maddeyi 
okumadığınız için soruyorsunuz. 

KUYTAK FİKRET — Fırsat vermediniz ki. 
SOLMAZER İRFAN — Özür dilerim. 
ÖZDAÖ MUZAFFER — Bu miktarın artı

rılmasını istiyorum. Doçentler için 600, profe
sörler için 1 000 lira. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen ? 
KARAMAN SUPHİ — Bu miktarın böyle 

bir rakamla bağlanmasına taraftar değilim, 
nispî bir rakama bağlansın istiyorum. Asli 
maaşlarının bir taksim ikisi, bir taksim üçü 
nispetinde verilir densin. 150 lira asli maaş 
iki bin olduğu zaman, bin lira alırlar. Bende
niz 1955 senesinde tâyin bedeli tesbit edilirken 
bunu teklif etmiştim. Kabul edilmiş olsa idi 
bugün bu miktar 450 lira civarında olurdu. 
Üç beş misli bir miktara varır, tatmin edici 
olurdu. 

SOLMAZER İRFAN — Gönül arzu eder, 
bu paraları verelim. Fakat dikkat edilecek 

— 51 — 

olursa doçentlere yüzde yüz elli bir artış yap
mış bulunuyoruz. Bu artış devletin malî kud
reti, takati hesaba katılacak olursa 600 ilâ 
1 000 küçük bir miktar değildir. Karar Hey
eti Umumiyenindir. 

BAŞKAN — Osman Koksal. 
KOKSAL OSMAN — Efendim, anket so

nuçlarında bunlar 28,3 ile başta geliyor. Taz
minat sıfır ile 1 000 arasında diyor. Nispet 
olarak da ayarlanmıştır. Diyor ki, meselâ 
% 94,5 şeklinde ayarlanmalıdır. 

ATAKLI MUCİP — Efendim, ben şu kür
sü profesörlerine takılıyorum. Bunlara bir şey 
verilmiyor. 

SOLMAZER İRFAN — Bunlar yukarda 32 
nci maddede sayılan vazifelerinden dolayı taz
minat alıyorlar. Bunların ek görevleri falan 
var. Kürsüden başka vazifeleri var. Buna ait 
ödenek alıyorlar. Bu itibarla 500 ile 800 raka
mı kâfi olduğu kanaatindeyim. 

YILDIZ AHMET — Efendim, Suphi Beyin 
teklifini desteklerim. Maaşının üçte birini ve
ya yarısını dersek bu miktar aşağı yukarı tâ
yin edilmiş olur ve rakamlar da buraya geçer. 
Bu suretle her zaman değiştirmeye lüzum kal
maz. 

ERSÜ VEHBİ — İrfan Bey buyurdular ki, 
Kürsü profesörleri çok çeşitli Ödenekler alıyor
lar. Yukardaki maddelerde gördük ki, doçent
lerle profesörler de gördükleri hizmetin karşılı
ğını alıyorlar. Halbuki bunlara ayrıca tazmi
nat da verilecek. Binaenaleyh kürsü profesör
lerine de tazminat verilmesini teklif, ediyorum. 
Ayrıca miktarlar hususunda Ahmet Yıldız'm 
teklifini destekliyorum. 

TAŞAR DÜNDAR — Tazminatlar böylece 
aldıkları maaşa nispet edilirse az maaş alan az 
tazminat, çok maaş olan çok tazminat alır. Bu 
doğru olmaz. 

KARAMAN SUPHİ — Efendim, benim tek
lifimin aldıkları maaşla ilgisi yoktur. O zaman, 
meselâ 15 - 20 sene doçentlik yapmış fakat pro
fesör olamamış kimse maaşına göre çok tazmi
nat alır; kısa zamanda başarı gösteri]) profesör 
olan ise az tazminat alır. Halbuki profesörlük 
esastır. Onun için benim teklifim, maaşın ya
rısı veya üçte biri değil, tazminat olarak profe
sörlerin 150 nin yarısını alması, doçentlerin de 
80 in karşılığını almasıdır. 
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SOLMAZER İRFAN — Efendim, Dündar 

Taşar arkadaşımız mühim bir noktaya temas 
ettiler. 

Doçent ve profesörün yaptığı işler aynıdır, 
vazifeleri aynıdır, ikisi de öğretim görevlisidir-
ler. Asli maaşı az ise az almıyacak. Bunların 
vazife ve hizmetleri aynı olduğuna göre biz bu 
tazminatı onların haklı olarak kazanmış olduk
ları unvanlara veriyoruz. Bu miktarı 1-000 ilâ 
1 500 liraya çıkarırsak doçent ve bu gibi kim
selerin aldıkları tazminata ilâveler yapmış ola
cağız. Bugün Devlet teşkilâtında en faizi a- taz
minat alan Devlet memurları yüksek dereceli 
hâkimlerdir ki, bunlar da Temyiz azaları ve 
reisleridir. Bunlar da ancak 800 lira tazmînat 
almaktadırlar. Doçentleri normal durumda biz 
500 liraya çıkardık ve - ısrar etmiyoruz ama -
hu miktar bütçemize uygundur kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Efendim, başka söz istiyen 
yok. 3 tane ayrı ayrı teklif var. Birincisi teklif 
sahibinin teklifi, ikincisi bu miktarların 600 ile 
1 000 lira olması, üçüncüsü de bir nispet halin
de olmasıdır. 

Evvelâ 600 ilâ 1 000 lira olmasını, sonra nis
pet dâhilinde olmasını ve en sonra da teklif sa
hibin teklifini oya koyacağım. , 

ERSÜ VEHBİ — Kürsü profesörlerini de 
nazarı itibara almak suretiyle 500 ilâ 800 lira 
olmasını teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Birinci teklif olan 600 ilâ 1 000 
lira olmasını kabul edenler.. Etmiyenler.. Red
dedilmiştir. 

İkinci teklif olan bunların nispetle ayarlan
ması hususunu oyaı koyacağım. 

KARAMAN SUPHİ — Profesörlere 1 nei 
derece.maaşının yarısı, doçentlere 5 nci derece 
maaşının yarısı olmak üzere oya konmasını tek
lif ediyorum. 

BAŞKAN -— Suphi Beyin teklifini oylarını
za koyuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Reddedilmiştir. 

Vehbi Ersü Beyin teklifini oya koyacağını. 
SOLMAZER İRFAN — Lüzumsuz bir tek

liftir. Kürsü profesörlerine böyle bir şey veril
mesine lüzum yoktur. 

Kürsü profesörüne (tazminat verilmeisine iti
raz ediyorum. Bu gülünç olur. Zâten bun
lar öb'ür taraftan alıyorlar. Bir' de ıburadaıı 
im vereceğiz? 
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BAŞKAN — TefkiMf'leri oy'a IkoyUyoruım. Veh

bi Bey, doçentlere 500, profesörlere 800, kür
sü profesörlerine 1 000 lüra Itazıminat teklif edi
yor. Bu teklifi kabul eldemler... Etmiyenler... 
Teik'llif reddedilmiştir. 

Diğer teklif : Doçentlere 500, profesörlere 
800 lira tazminat verilmesini ımu'tazıaınımın. Bu 
telk'lilfi oya koyuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabull edilmiştir. 

Maddeyi bu şekilde oyumuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

(Akkoyunlu Fazıl Başkanlığa geçti.) 
Madde 38. — Üniversite 'asistanları üniversi

te öğretim mesleki için her kürsünün gerektir
diği şartlara ve asistanlık yönetmenliğine gö
re seçilirler. Üniversite asistanları, kürsü profe
sörünün veya görevi yapan öğretim üyesinin 
aynı kürsüdeki diğer öğretim üyelerinin yazılı 
mütalâalarını aldıktan sonra yapacağı teklif üze
rine fakülte yönetim kurulunun onamı ile rek
tör tarafından aday olarak tâyin edilirler. Bun
ların asilliklerinin onanması da en az bir yıl 
aday olarak çalıştıktan sonra aynı usulle ya
pılır. Gerekli görülenlerin adaylık süreleri ay
ın usulle bir yıl uzatılabilir. 

Doktora yapmamış veya tıpta uzmanlık yet
kisi kazanmamış üniversite asistanları asillikle
rinin onandığı tarihten başlıyarak dört yıl içinde 
doktora veya uzmanlık imtihanını vermekle ödev
lidirler. Bu ödevi vaktinde yerine getirmiyen 
asistanların durumları kürsü profesörünün tek
lifi üzerine profesörler kurulunda incelenir ve 
gerekli görülenlerin süresi bir defaya mahsus ol
mak üzere bir yılı aşmamak üzere uzatılabilir. 
Bunu bu süre içinde sağlamı yanların veya üni
versitede asistan olarak çalışmakta devamları ge
rekli görülmiyenlerin tayinlerindeki usule uyu
larak üniversite asistanlığı ile ilgileri kesilir. 

Asilliği onanmış ve doktora yapmış yahut 
tıpta uzmanlık imtihanını başarmış olan asistan
lara, doçentlik imtihanı için yapacağı bilim araş
tırmalarına başladığı ilgili fakülte profesörler 
kurulu tarafından belirtildiği tarihten başlıya
rak bu araştırma ve çalıştırmaların gerektirdiği 
süre için dört yılı aşmamak üzeri1, aylıklarından 
başka hey ay lira verilir. 

Asistanlık yönetmeliğine asistanların her'kür
sünün özelliğine göre yetiştirilme tarzını göste
ren ve teorik ve pratik bilgilerinin arttırılmasını 
sağlıyan hükümler konulur. 
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SOLMAZEE ÎRFAN — Efendim, asistan

ların tazminatı 100 lira idi. Bıı tazminatla bir
likte ellerine 400 lira geçiyordu. Bunların taz
minatını 300 lira olarak tesbit ettik, perişan 
durumdan kurtarmak istedik. 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekilde kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde 300 lira olarak ka
bul edilmiştir. 

Madde 39. — Üniversite öğretim mesleğinin 
tabiî kaynağı olan üniversite asistanlığına tâyin 
edilebilmek için Devlet hizmetine girmekte ara
nan genel şartlardan başka şunlar istenir : 

a) Görev alacağı bilim kolu ile ilgili bir yük
sek öğretim diploması almış olmak; 

b) Yabancı bilim dillerinden birini çalışa
cağı dalda gerekli bilimsel incelemeleri ve araş
tırmaları yapacak derecede bilmek; 

c) Fakülte profesörler kurulunca seçilecek 
bir jüri tarafından asistan olmak istediği bilim 
dalından yazılı bir imtihanda başarı göstermek; 

BAŞKAN — Madde hakkında söz ist iyeni. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 40. — Üniversite asistanlarının gö
revleri şunlardır. 

a) Fakülte profesörler kurulunca yanma ve
rildiği profesör veya doçentin lüzum göstereceği 
öğretim ve uygulamalarında hazır bulunmak; 

b) Kendisine verilen göreviyle ilgili tercü
me, inceleme, araştırma, uygulama ve yayım va
zifelerini vaktinde ve düzenli yapmak; 

c) Yanında bulunduğu öğretim üyesinin. 
göstereceği yolda öğrencilerin çalışma, araştır
ma ve uygulanmalarına yardım etmek. 

SOLMAZER İRFAN — 800 lira olarak ye
ter buldular. 

KAPLAN KADRİ — Ankette 2 156 lira ola
rak tesbit edilmiştir. Biz 500 lira veriyoruz. 

SOLMAZER İRFAN — Ordinaryüs* profe
sörler 4 bin lira istiyor. 

BAŞKAN — Bu madde geçmiştir. 
ER AHMET — Arkadaşımız bu kanunu ha-

zırbyanlardan bahsetti. Ben şeref ve haysiyet 
kırıcı suçun hukuki olup olmadığım sordum. 

SOLMAZER İRFAN — Siz jandarma su
bayısınız, bilirsiniz. 

ER AHMET — Siz de şube başkanısınız. 
SOLMAZER İRFAN — Şeref ve haysiyet 

kırıcı tâbiri hukuki tâbirdir. 
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ER AHMET — Türk Ceza Kanununu açın 

bulamazsınız. Çok şümullüdür. Şeref ve hay
siyet kırıcı tâbirinin şümulü çok geniştir. 

BAŞKAN — Bunların takdiri Senetoya bı
rakılmıştır. 

ÖZDAĞ MUZAFFER — Aziz arkadaşl^ım, 
Başkanın da izah'ettiği gibi bu takdir Senetoya 
bırakılmıştır. Türk Ceza Kanununa göre bu 
suçları işlemek şart değildir. Bunlar daha zi
yade meslekine uygun olmıyan idari ve cezai suç
lar konulmuştur. 

BAŞKAN — Maddeyi aynen 'oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 43. — Üniversite genel sekreteri ile 
zr.t işleri, yazı işleri ve kitaplık müdürleri üni
versite öğretim mesleki üyeleri dışında olmak 
üzere üniversite yönetim kurulu kararı, fakülte 
sekreterleri, fakülte yönetim kurulu kararı üzeri
ne rektörün teklifi ile Millî Eğitim Bakanı tara
fından tâyin olunurlar. Üniversite genel sekre
teri ile fakülte sekreterlerinin yüksek öğrenim 
diplomasına sahibolması şarttır. 

Saymanlık işleri müdürleriyle memurları Ma
liye Bakanlığınca tâyin edilirler. Diğer aylıklı 
memurların tâyinleri fakültelerde dekanların, 
üniversite merkez örgütünde genel sekreterin 
teklifi üzerine rektör tarafından yapılır. 

Hizmetlilerden rektörlüğe bağlı olanları Ge
nel Sekreterin inhası üzerine rektör, fakültelere 
bağlı olanlardan klinik ve enstitüler hizmetlileri
ni kürsü profesörü veya enstitü müdürlerinin in
ha siyle, diğerlerini doğrudan doğruya dekanlar 
tâyin ederler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 45. — Her üniversitede öğretim üyele
rinin ve öğretim yardımcılarının disiplin işlerin
de bu kanun hükümlerine göre dekan, rektör ve 
senato yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul.edilmiştir. 

Madde 46. — Üniversite öğretim üyelerinden 
bu kanun ile belirtilen üniversite eğitim ve öğ
retim görevlerinden kendilerine düşenleri uygun 
yolda yerine getirmiy enlere veya meslek vekar 
ve haysiyetine uymıyan hareketlerde bulunanla
ra, fakülte veya üniversite yönetim kurullarının 
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teklifi üzerine hareketlerinin senatoca kestirile
cek ağırlığına veya aşağıdaki fıkralarda belirti
len hallere göre şu disiplin cezaları verilir : 

a) Göreve dikkati çekme; 
b) Kusur bildirme; görevi yahut meslek ve-

kar ve haysiyetini ilgilendiren hallerden dolayı 
kustrlu sayılmaktır; 

c) işten çekilmiş sayma; tâyin edildiği gö
reve mazeretsiz 15 gün içinde başlamıyan, sü
rekli olarak sekiz gün veya bir öğretim yılı için
de topu yirmi gün özürsüz olarak işi başına gel-
miyen veya bu kanun gereğince yükümlü olduğu 
ödevleri yerme getirmediği, hususiyle, öğretim, 
bilimsel araştırma ve inceleme yapma ve bunla
rın sonuçlarını açıklama işlerinde yetersizliği 
profesörler kurulunca tesbit edilen öğretim üye
leri hakkında uygulanır. 

d) Üniversite öğretim meslekinden çıkarma; 
Üniversite öğretim meslekinde kalmasına yer bı-
rakmıyacak kadar şeref ve haysiyet kıneı bir 
suçtan ötürü mahkemece hüküm giyenlerin üni
versite öğretim meslekinden çıkarılmasıdır. Bu 
sebeple meslekten çıkarılanlar akademik unvan
larını taşıyamazlar. 

Bu cezalar kütüğe geçirilir ve yazı ile doğ
rudan doğruya ilgiliye bildirilir. 

(a) ve (b) fıkrasında yazılı ceza, doğrudan 
doğruya dekan veya rektör tarafından verilir. 
Bunlara karşı senatoya itiraz edilebilir (c)' ve 
(d) fıkralarındaki cezalar senatoca karar altına 
almır, 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Buyurun Ahmet Er. 

ER AHMET — Buradaki «şeref ve haysiyet 
kırıcı» tâbiri hukuki bir tâbir midir? 

SOLMAZER İRFAN — Efendim, bu metni 
hazırlıyanlarm bir tanesi Hukuk «Ordinaryüs 
profesörü, ikisi hukuk profesörü, iki tanesi de al
tışar senelik hukuk doçentidir ki, bunların bura
da kullandıkları 'tâbirler de her halde hukuki 
tâbirler olsa gerektir. 

KAPLAN KADRİ — Tazminat vereceğimiz 
zaman bunları takyit edebilecek misiniz ? 

SOLMAZER İRFAN — Temin edecekler. Ka
yıt altına pek alınamaz ama dışarıda çalıştıkla
rı takdirde tazminat alamıyacaklardır. 

Madde 48. — Senatoca, onanan göreve dik
kati çekme ve kusur bildirme cezalarına karşı 
bildirme tarihinden başlıyarak on gim içinde il-
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gilileree itiraz edilebilir. Bu itirazlar üniversi
telerarası kurulda incelenir. Bu kurulun karar
ları takdire bağlıdır. Son ve kesindir. Başka hiç
bir mercie başvurulamaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 52. — Üniversiteler ve bunları oluş
turan fakültelerden ve 2 nci madde uyarınca 
tüzelkişiliğe sahip enstitü ve kurumlardan her-
biri bağış ve vasiyet kabulüne istikraz ve ben
zerlerinden başka her türlü hukuki işlemler yap
maya yetkilidirler ve kendilerine bağışlanan ve
ya vasiyet edilen taşınmaz mallarla bağışlanan 
veya vasiyet edilen paralar karşılığında iktisab-
ettikleri taşınmaz mallar, adlarına tapu kütüğü
ne kaydolunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 54. — Üniversitelerin ve bunları oluş
turan fakülte ve kurumlanıl gelir kaynakları 
şunlardır : 

a) Genel bütçeden verilecek ödenek; 
b) Özel idare ve belediyelerce ve başka ku

rumlarca yapılacak yardımlar; 
c) Üniversite, fakülte ve bunlara bağlı ku

rumlarca alman harçlar ve ücretler; 
d) Üniversite ve fakültelerle bunlara bağ

lı enstitü ve kurumlarda yaptırılacak araştır
ma ve danışmalar karşılığı olarak ilgili kuruluş 
veya kişilerden alınacak paralar; 

e) Yaym satış gelirleri; 
f) Üniversite, fakülte ve bunlara bağlı ku

rumların taşınır ve taşınmaz mallarının gelirle
ri : 

g) Enstitü, lâboratuvar, klinik ve polikli
nik gelirleri; 

h) Döner sermayeli işlerden elde edilecek 
kârlar; 

i) Bağışlar ve vasiyetler. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 58. — Üniversite ve fakültelerle bun
lara bağlı enstitü ve kurumlardan gerekli görü
lenler için kullanılmak üzere her üniversiteye 
500 000 ve bir üniversiteye bağlı olmıyan her 
fakülteye 100 000 liraya kadar bütçeye konula-
cak ödeneklerinden döner sermaye verilebilir. 
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Bu döner sermayelerin fakülte, enstitü ve 

kurumlar arasında dağıtılması ve gerektiğinde 
birinden ötekine aktarılması Üniversite Yöne
tim kurullarınca yapılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 60. — Üniversite senatoları, bütçedeki 
ödeneğinden lisans ve doktora öğrencilerine ya
pılacak her türlü yardımlarda uygulanacak esas
ları koymaya ve haklarında 2919 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesi hükümleri uygulanmak şartiyle 
lisans öğrencileri için ayda 150, doktora öğren
cileri için ayda 200 liraya kadar fakülteler em
rine burslar ayırmaya yetkilidirler. Senatoların 
bu konudaki kararları fakülte yönetim kurulla
rınca uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 61. — Kendilerine ek görev olarak dö
ner sermaye saymanlığı ve memurluğu verilen, 
üniversitenin aylıklı memurlarına döner serma
yeli işin gelirinden ödenmek üzere ayda 100 li
radan 300 liraya kadar ücret verilebilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 62. — Doçent ve profesörleri; bilimsel 
çalışmalarının memleket içinde v^dışında gerek
tirdiği inceleme gezilerini yapmak, çalışma ve
ya araştırmalar için belli yerlerde incelemelerde 
bulunmak; belli bir işi doğrudan doğruya yap
mak veya yapılmasını yönetmek gibi bilim ve 
meslek hizmetleri için, fakülte Profesörler Ku
rulu kararı ile bağlı oldukları üniversite dışın
da, geçici olarak görevlendirmeye rektörler yet
kilidirler. Bu yolda görevlendirilenler aylıkları
nı kendi üniversitelerinden almakla beraber 
başka yerlere gönderilmiş iseler geçici görev 
yolluklarını üniversite hesabına gönderildikleri 
takdirde kendi üniversitelerinden, başka daire 
ve idarelerce istenmişlerse o daire veya idare
den alırlar. Üniversite hesabına memleket dışı
na gönderilmeleri halinde kendilerine verilecek 
yolluklar, hakiki yol masrafları ödenmek ve 
gündelikleri memleket içi gündeliklerinin iki 

mislini aşmamak üzere senatolarca belirtilir. Ça
lışmalarının gerektirdiği her çeşit idari ve tek-
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nik harcamalar, işin ilgili bulunduğu bütçeden 
ödenir. Bu kanunun 30 ve 32 nci maddeleri 

! bunlar hakkında da uygulanır. 
Gerek bu maddeye göre, gerek kongrelere ka

tılmak üzere üniversite hesabına dış memleket
lere gönderilecek öğretim üyelerinin gönderil
me şartları, usulleri ve sırası senatoca bir yönet-

, melikle düzenlenir. Bu yönetmeliğe, 4489 sayılı 
Kanuna göre dış memleketlere gönderilecek öğ
retim yardımcıları hakkında da aynı suretle 
hükümler konulur. 

Üniversite öğretim üyelerinden her hangi bi
rini ilgili fakülteler profesörler kurullarının 
teklif ve kararlariyle başka üniversite veya fa
kültelerin öğretim hizmetlerinden en çok iki yılı 
aşmamak üzere kendi kadroları ile nakledilmek 
suretiyle görevlendirmeye rektörler yetkilidir. 

SOYUYÜCE ŞEFİK — Efendim, burada 
gündeliklerden bahsediliyor. Memleket içi ve
rilen yevmiyelerin iki katıdır. Seksen lira asli 
maaşlı bir kimse 20 - 30 lira civarında bir sey 
olacaktır, tki misli geçilemez mi? Bendeniz dört 
misli plarak çıkarılmasını teklif ediyorum. 

KARAMAN SUPHİ — Doksan lira üzerin
den yevmiye bu hesaba göre ilki misli 45 lira edi
yor ki, azdır, üç mislini bendeniz teklif ediyo
rum. 

ERSÜ VEHBÎ — Bendeniz de üç misli olma
sını teklif ediyorum. 

SOLMAZER ÎRFAN — Arkadaşlarımız mik
tarın azlığından bahsediyorlar. Üniversiteler 
bütçelerinin takati yoktur. Dışarı gidecek olan
lar, sağdan soldan gelen davetiyelerle yine sağ
dan soldan para bularak gidiyorlar. Mümkün 
olsa hepsi gitse, onlar bu kadarcık fedakârlığa 
razılar. Bunların bütçelerine bu fasıldan az pa
ra verilmiştir, buradan gitmek imkânları azdır, 
mahdut kimseler gitmektedir. Arz ettiğim gibi 
dışarıya çıkanlar gelen davetiyelerle davetli 
olarak gidiyor. Masrafları orada görülüyor. 

ERSÜ VEHBİ — Ben teklifi geri alıyorum. 
SOYUYÜCE ŞEFlK — Burada rektörün 

vazifelendirileceği bildirilmiştir. Rektör her 
hangi bir mevzu hakkında harice gitmek iste
diği takdirde bu para ile gidemez. Bu takdirde 
bu şahıs kaçakçılık yapacaktır. îlim adamları
mızı zorla kaçakçılık yapmaya teşvik edeceğiz. 
Böyle şey olmaz, arkadaşlar. Bu miktarı artıra
lım. Davetli olarak giderlerse ona göre yevmiye 
takdir edelim. 
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BAŞKAN — Şefik Bey, 4 mislinlde ısrar mı 

ediyorsunuz ? 
SOYUYÜCE ŞEFİK — Evet. 
O'KAN SEZ A t — Az para vermek kötü yola 

zorlamak demektir. Bilhassa millî hudutlarımız 
dışında bizi temsil edecek kişinin mutlaka tat
min edilmesi lâzımdır. Benim 1 - 2 şey başım
dan geçti. Avrupa'ya gidenlerin üniversite na-
anına gideceği gayet tabiîdir. Heyet geldiği için 
en güzel otellerde yer ayırıyorlar ve siz de ay
rılan yere gitmeye mecbur oluyorsunuz. Aldığı
nız para otel parasına yetmiyor. Oolk müş'kü va
ziyette kalmıyor. Bu tecrübeleri geçirenler ve
ya dinliyenler dışarıya giderken karaborsadan 
para bulmak yollarına başvurmak zorunda ka
lıyorlar. 

SOLMAZER İRFAN — Buraya 10 misli de 
yazsanız, 50 misli de yazsanız bunun kararını 
Senato verecektir. Ve iki mislini aşmamalk kay
dı ile verecektir. Bunun ilerisine geçemiyecek-
1 erdir. 

Bunun böyle olmasını profesörler arzu etti
ler. Ama siz 8 mislini kabul etmek isterseniz, 
takdir Heyetindir. 

O'KAN SEZAİ — Bu bir kanundur. Normal 
düşünceye göre dozajı tâyin edilmelidir. Sena
tonun takdiri gene kendilerinindir. 

BAŞKAN — Bir 3 misli olması, bir de 4 misli 
olması için ilki teklif var. önce 4 misli olması 
teklifini oya koyuyorum. Kabul edenler... E'tmi-
yenler... 4 misli olması teklifi reddedilmiştir. 

(Üç mislini aşmamak üzere) kaydını oyunu
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde bu suretle kabul edilmiştir. 

Madde 63. — Üniversite profesörleri her 
türlü protokol işlerinde Yargıtay, Danıştay ve 
Sayıştay üyeleri için uygulanan usûllere' bağlı
dırlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenL. 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Kabul edilmiştir, 

Madde 64. — Bu kanun hükümleri dışında 
(kimseye «Üniversite Doçenti» ve «Üniversite 
Profesörü» unvanı verilemez. 

Yetkisi olmaksızın üniversite öğretim üyele
rine mahsus akademik unvanları veya üniversi
te, fakülte ve bunlara bağlı kuramlara mahsus 
unvan ve alâmetleri kullanmak yasaıktır. Bu 
yasağa aykırı hareket edenler bundan menolu-
naeakları gibi haklarında Türk Ceza Kanunu 
(hükümleri de uygulanır. 
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BAŞKAN — Yalnız ben bir şey soracağım. 

(Kanunun hükmü dışında) kilere şu bizim meş-
ihur şeyler de dâhil mi? 

SOLMAZER ÎRFAN — Üniversite profe
sörlerinden maada, Ticari İlimler Akademisi 
profesörleri, gibi yerlerin de birçok profesör
leri vardır. Üniversiteler profesörlerinin dışında 

olanlara ayrı titr koyduk. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 66. — Üniversite profesörlerinden 
öğretim görevini yapabilecek durumda bulun
dukları ilgili üniversite senatosunca kabul olu
nanlar, emleklilik bakımından, yaş tahdidi hıi-
kümlerinlden ayrı tutulur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenL. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 69. — Bu kanunda sözü geçen jüri ve 
kurullarla fakülte Ve üniversite kurullarında 
ve senatoda her üye oyunu kabul veya ret yo
lunda vermekle ödevlidir. Çekimser oy ret sa
yılır. 

BAŞKAN •— Madde hakkında söz istiyenL. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum: Kabul 
»edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 71. — Üniversite öğretim üyeleriyle 
yardımcılarının ve memurlarının izin işleri Me
murlar Kanununun genel hükümlerine bağlıdır. 
Bunlardan Memurlar Kanununun 79 ncu mad* 
d'esi gereğince veriliecekleri, üniversite merkez 
örgütünde çalışanlara rektörler, fakültelere 
bağlı olanlara dekanlar verir. Bundan yukarı 
izinler rektörlükçe verilir. 

Rektör istediği izinini senatonun muvafaka 
t i ile Millî Eğitim Bakanından alır. Üniversiteyi 
temsilen dış memleketlere yaptığı seyahatlerde 
«seyahatinin gayesi ve seyahat dönüşünde sonuç
ları hakkında senatoya bilgi verir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenL. 
Yok. Maddeyi kaJbul edenler... Kabul edilmiştir. 

Ma'dde 72. — Bu kanun gereğince üniversi
telerde eylemli öğretim görevi alacak doçent, 
profesörlerin seçimlerinin ne,yolda yapılacağı 
ve nitelikleri ile kendi alanlarında bilim araştır
maları için gerekli derecede hangi eski veya 
yeni dilleri bilmeleri icabettiği bir tüzükle be
lirtilir. 
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Doçentlerin profesörlüğe seçilebilmeleri için t 

18 nci madde uyarınca imtihanını verdikleri ya
bancı bilim dillerinden başka bir yabancı bilim 
dilinde inceleme ve araştırma yeterliğinde bu
lunduklarını da bir imtihanla belirtmeleri şart
tır. Bu imtihan, yabancı dilden ilgili bilim da
lında yazılmış bir metnin Türkçeye çevrilmesi 
suretiyle yapılır. Doçentlik dil imtihanlarında 
ilgililere tanınmış olan itiraz" hakkına dair hü
kümler profesörlük için yapılan dil imtihanla
rında da uygulanır. 

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

MADDE 2. — 4936 sayılı Kanuna aşağıdaki 
maddeler eklenmiştir : 

EK MADDE 1. — Bu kanun yayımından 
önce 4936 sayılı Üniversiteler Kanunu gereğin
ce kazanılmış olan «Ordinaryüs Profesörlük», 
«Üniversite Profesörlüğü» ve üniversite doçent
liği unvanları, yetkileri hakları saklıdır. 

BAŞKAN — Sözcü açıklasın. 
SOLMAZER İRFAN — Bu kanunun yayı

mından evvelki unvanlar aynen saklıdır. Açık-
lıyaeak bir ış'ey görmüyorum. 

ERSÜ VEHBÎ — Unvanlara bir diyeceğim 
yok. Haklar mevzuunda şimdiye kadar bir sürü 
Ihak tanındı ve bunlar staltüye bağlandı. Ayrıca 
burada mevcut bir halk da bunun üzerine inzi
mam etmiş oluyor. Ayrıca bir hak tanınması 
zait lülur. 

YILDI ZAHMET — Hakları saklı olduğuna 
göre profesörler bundan evvel 400 lira alıyordu. 

SOLMAZER ÎRFAN — Ordinaryüs profe
sörler kürsü profesörleri seçimlerine iştirak et
mektedirler. Kürsü halklarına sahiptirler. 

YILDIZ AHMET — (Ordinaryüs profesör 
hakkı) deniyor. 

ERSÜ VEHBİ — Buradan «hak» tâbirinin 
kaldırılmasını teklif ediyorum. 

SOLMAZER ÎRFAN — Neye istinaden tek
lif ediyorsunuz ? 

ERSÜ VEHBÎ — Yetkiler maddi değildir, 
haklar maddidir. Bunlara şu şu hakları tanı
dık, birçok paralar veriyoruz. Bu «hak» tâbiri 
[kalkmazsa Ord. Profesörlükten kalma bir hak 
da taleibedebilecekierdir. Onun için «hak» tâbi
rinin kaldırılmasını teklif ediyorum. 

KUYTAK FİKRET — Ord. Profesörün 400 
lira almak hakkı vardır. B»u tâbire göre bu hak
kını da talebedebilir. 
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ER AHMET — Unvanları kabul ediyoı, hak

ları kabul olunuyor. 
KARAMAN SUPHİ — Bu madde zamanla 

tasfiye edilecek olan bir maddedir. Onun için 
geçici maddeler bölümüne geçirilmesini teklif 
ediyorum. On beş yirmi sene sonra madde hükmü 
kalmıyacaktır. 

O'KAN SEZAİ — Bendeniz de ayni şeyi 
söyliyeoekıtim. Ordinaryüs profesörler titrlerini 
almışlardır, vazifelerini tamamladıktan sonra 
arkasından boşlukları dolduracak yoktur. Ordi
naryüs profesörlerin meslek hayatları ömrü ta
biîleri ile nihayet bulacaktır. O bakımdan bu 
maddeyi geçici maddeler bölümünde yer alması 
yerinde olacaktır. 

SOYUYÜCE ŞEFİK — Maddenin sarih ola
rak kaleme alınmasını teklif ediyorum. 

ESİN NUMAN — Bu maddenin geçici mad
delere geçirilmesi ile burada kalması arasında 
bir fark yoktur, endişeye mahal de yoktur. Mad
de metaini tekrar okuyorum. «Bu kanunun yayı
mından önce 4936 sayılı Üniversiteler Kanunu ge
reğince kazanılmış olan Ordinaryüs profesörlük 
üniversite profesörlüğü ve üniversite doçentliği 
unvanlar^ yetkileri* ve hakları saklıdır.» den
mektedir ki, sarihtir. Geçici madde olarak da ifa
da edilebilir, geçici hükümler başlığı altında 
toplanabilir ve ek madde olarak konmasında ha-
zırlıyan kimsenin bir maksadı vardır. 

KARAMAN SUPHİ — Efendim, bu kanun 
20 - 30 sene bütün hükümleriyle yaşıyacaktır. 
Buraya bir ek madde konursa, hükmü kalmıya
caktır. Geçici madde olmasında fayda vardır. 

TAŞAR DÜNDAR — Kifayeti müzakere tak
riri verilmiştir. 

BAŞKAN — Sözcü. 
SOLMAZER İRFAN — Efendim, buraya ge

çici madde getirmeye hiç lüzum yoktur. 32 ya
şında doçentler vardır, bunlar daha üniversitede 
70 yaşma kadar 38 sene hizmet eder. 

KARAMAN SUPHİ — Profesör olunca bu
nun içinden çıkar. 

SOLMAZER İRFAN — Kazanılmış unvan
ların hepsi muhafaza edilecek. Kanun tekniği 
bunu icabettiriyor. Sonra, bunu kaldıracak olur
sak bunlarin hepsini yeniden imtihana tâbi tut
mak lâzımdır. Bu bakımdan bunu hiç lüzum gör
müyorum. 
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BAŞKAN — Kifayeti müzakereyi oylarınıza 

arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

ERSÜ VEHBÎ — Bu hükmün geçici madde
ye geçirilmesini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Bu maddenin geçici maddeye 
geçirilmesini kabul edenler... Etmiyenler... Red
dedilmiştir. 

O halde (ve) ilâvesiyle maddeyi reyinize arz 
«diyorum. Kabul edenler... Reddetmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

EK MADDE 2. — Üniversitelerin ilmî araş
tırma ve inceleme masraflartmm karşılanması 
için bir fon tesis edilmiştir. Bu fona aktarıla
cak parla 1961 bütçe yılından itibaren bütçede 
açılacak yeni bir fasla konacak tahsisatla kar
şılanır. Bu fasla konulacak tahsisat her üniver
site için bir milyon lirayı1 geçemez. Bu fonun 
fakülteler* arasında paylaştırılması Senatoca 
yapılır. Bu fonda yapılacak harcamalar 1050 
ve 2490 sayılı Kanun hükümleri ile Sayıştay 
denetine tâbi olmayıp Senatonun görevlendire
ceği bir kurtolca denetlenir. 

SOLMAZER İRFAN — Bizim eskiden üni
versitelerimizde (ilmî araştırma fonu) diye bir 
fon yoktu.1 Şimdi ilmî araştırma fonu tesis edi
liyor. Kabiliyetli kimselere para verilecek, sen 
şu mevzuda çalışma yapacaksın diyeceğiz. Bunun 
da Sayıştay murakabesinden ve 2490 sayılı Ka
nundan dışarıda tutulması yerinde olacaktır. Bu 
bakımdan ıbir yenilik getirmiş oluyoruz. Ama 
her üniversiteye 1 milyon lira tahsis etsek ye
kûn 4 milyon lira eder. Halbuki bâzı üniversi
teye hiç para tahsisine lüzum katlmıyabilir. 

BAŞKAN — Efendim, başka söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul edilmiştir. 

Dokuzuncu Bölüm 
Geçici hükümler 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Bu kanun hüküm
lerine uymıyan tüzük ve yönetmelikler bu ka
nunun yayımı tarihinden başlıyarak en geç üç 
ay içinde bu kanuna uydurulur. 

BAŞKAN — Efendim, madde hakkında söz 
istiyen? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Kabul edilmiştir. 
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GBÇÎCÎ MADDE 2. — Bu kanunun yürür

lüğe girmesi tarihinde üniversitelerde rektör 
bulunanlar, eylemli üniversite profesörü kaldık
ça, bu tarihten başlıyarak üç yıl daha rektör
lük görevlerine devam ederler. Bundan sonraki 
rektör seçimlerinde şimdiye kadar belirmiş olan 
sıra gözetilir. 

Üniversite ve fakülte organlarının ve dekan
ların seçimleri kanunun yayımı tarihinden baş
lıyarak bir hafta içinde yapılır. Bu kanunun 
yayımı tarihinde dekan olan öğretim üyeleri 
yeniden dekan seçilebilirler. Dekanlar, yenisi 
seçilinceye kadar görevlerine devam ederler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Buyurun özdağ. 

ÖZDAĞ MUZAFFER — Efendim, bu mad
dede, rektörlük görevinin 3 yıl devamına neden 
lüzum hissedilmiştir? Bu husustaki görüşleri 
sözcünün açıklamasını istiyorum efendim. 

SOLMAZER İRFAN — Efendim, bizim 
Anayasamızı hazırlıyan profesör Sıddık Sami 
Onar'a sorulmadan bir değişiklik yapılmasında 
bir gücenme olabilir. Ve üniversitenin açılma
sına birkaç gün kaldı. Buna göre hazırlık ya
pılmıştır. Davetiyeler bastırılmıştır. Bu ba
kımdan mevcut şekilde, rektörlerin vazifelerine 
devamı şart koştuk. 

' I» ff-r-f''--

SOYUYÜCE ŞEFÎK — 1946 senesinde çıkan 
bir kanunla böyle bir madde kabul edilmişti. 
Biz de öyle kabul ettik. Eğer kabul etmemiş ol
saydık Dekan ve Rektörler de yeniden seçile
cekti. Bu suretle Üniversiteler hemen başsız bir 
hale gelmiyecek, Rektörlerin müddeti temdit 
edildiğinden bu defa rektörler seçilirken üniver
sitenin başında Dekan, dekanlar seçilirken Rek
törler bulunacaktır. Arzu ederseniz iki seneye 
indiririz, arzu ederseniz her ikisini de hemen 
seçelim deriz. 

Üniversite rektörlerinin seçiminin önü
müzdeki Mayıs ayında yapılması iktiza edi
yordu. Şimdi bu kanunla 3 sene temdidedil-
dığine göre müddetlerini iki sene uzatmış 
oluyoruz. îrfan Beyin dediği gibi şu ted
ris yılının başında yeni bir seçime gidilerek 
bir müddet dahi olsa üniversitenin başsız kal
maması için teklifi doğru buluyorum. 

KARAMAN SUPHİ — Her iki yılda rek
tör ve dekanların seçilmesi icabedeceğinden, de
kanların seçilmesi ve üç yıl rektörlerin yerinde 
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bırakılması ile, şimdi 1960 yılında olduğumuz 
için, 1962 de dekanları 1963 te rektörleri seçe
ceğiz demektir ki, diğer milletlerde olduğu gibi, 
çift senelerde dekanlar, tek senelerde rektörler 
seçilmiş olacaktır. Çok yerinde olan maddenin 
kabulünü ben de yerinde bulmaktayım. 

O'KAN SEZAİ — Efendim, 3 sene fazladır, 
iki sene olmasını teklif ediyorum. Mevcut De
kanlar için de aynı şeyi kabul edemez miyiz? 

YILDIZ AHMET — Rektörler için kabul 
ettiğimiz şeyi Dekanlar iein de kabul edersek 
acaba bir mahzur var mı? 

SOLMAZER İRFAN — Efendim, rektörle
rin daha 8 ay kanuni bir hakları var ve bunlara 
4 aylık daha bir hak tanıyoruz. Sezai Beyin 
teklifi 2 sene. Biz bunların müddetini 3 sene 
uzatmış oluyoruz. Dikkat buyurursanız 2 pro
fesörün görevlerine son verdik. Dekanları biz 
tâyin etmedik, İhtilâlden sonra üniversiteliler 
dekan, kelleleri istediler, bu bakımdan dekan ye
nilenmesine karar verdik. Bunların müddetini 
uzatmak istiyorsanız uzatalım. 

KARAMAN SUPHİ — Efendim, 1 hafta 
içinde değil de, 3 hafta içinde yapsak? 

SOLMAZER İRFAN — Efendim, dersler 
dağıtılacak, kürsüler dağıtılacak ve seçilecek 
insan oranın yabancısı değil, yine üniversite 
kurulunun bir âzası dır, belki de eski dekan se
çilecektir. 

BAŞKAN — Kifayet teklifini oya arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında Sezai O'Kan 
arkadaşımızın rektörler için teklif edilen müd
detin 3 seneden 2 seneye indirilmesi yolunda bir 
teklifi var. Bu teklifi oyunuza aız ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmemiş
tir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun yayımı 
tarihinde asistan olanların doktora ve uzmanlık 
imtihanları hususunda hakları saklıdır ve. süre
leri kanun hükümlerine bağlıdır. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. Maddeyi ley
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyen
ler.. 3 neü geçici madde de kabul edilmiştir. 

MADDE 3. - - Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 
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BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. Maddeyi oy

larınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN —• Kabul edenler... Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Arkadaşlar, kanun maddelerinin müzakeresi 
bitmiştir. 

Tümünü oyunuza sunacağım. Fakat tazmi
natın doçentler için 600, profesörler için 1 000 
lira olmasına dair bir teklif var. 

AKKOYUNLU FAZİL — Usul hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
AKKOYUNLU FAZIL — Kabul edilmiş bir 

kanunda değişiklik yapılması için muayyen bir 
nispet dâhilinde arkadaşların bu takrirde im
zalarının bulunması lâzımdır. 

BAŞKAN — Vardır efendim. . 
Buyurun. 
SOLMAZER İRFAN — Kanun şu anda eli

mizdedir. Tasdik edilmiş olabilir. Kabul edil
miş ve kanunlaşmış bir teklif üzerinde deği
şiklik yapabilmek için yeni bir kanun tekli
fiyle huzura gelmek lâzımdır. Kanuna göre 
üniversite senatosu tarafından yapılması lâ
zımdır. Bu itibarla şimdi burada bir şey ya
pılamaz. 

BAŞKAN — Bu teklif hususnda konuşma 
yi kabul edenler... Kabul edilmiştir. Buyurun. 

KAPLAN KADRt — Yapılan müzakereler
de teklifimiz reddedildi. Yeniden bir daha 
teklifte bulunmuş oluyoruz. Belki arkadaşla
rın fikirlerinde bir değişiklik olmuştur diye. 
Belki kabul edilir. Sonra bu mesele iki yüz 
lira meselesi de değildir. Biz doçentlerden iki 
iyi lisan istiyoruz. t Kendilerini birçok şeylerle 
bağlıyoruz. Üniversite Muhtariyet Kanununu 
özel bir kanunla yıkıyoruz. Ve daha iyisini 
yaptık diyoruz. İki sene sonra bir başkası ge
lir ve bizim bu yaptığımızı yıkar. Meselenin 
hakikati budur. Ben tazminatın bu ilim adam
ları için az olduğuna kaani bulunuyorum. 

KAPLAN KADRİ — Usule aykırı bir fikir 
gütmek prensibimiz değildir. Eğer ortada bir 
usulsüzlük varsa teklifimi derhal geri alıyo
rum. Bu husustaki karar Riyaset Divanına 
aittir. 
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BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri ve

rilmiştir. Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 
Arkadaşlar, şimdi yapılan teklif üzerine 

doçentlere 600 profesörlere biner lira tazminat 
verilmesi istenmektedir. Bunu kabul edenler... 
(Olmaz sesleri) 

SOLMAZER İRFAN — Efendim, bu husus
ta müzakere açmamız lâzımdır. Usul hakkında 
konuştuk, arkadaşımızın teklifi okunduktan 
sonra bunun hakkında konuşmamız ieabeder. 

BAŞKAN — Arkadaşımızın teklifinin se
beplerini anladık efendim. 

KAPLAN KADRİ — Konuşma teklifine 
ben de iştirak ederim efendim. 

AKKOYUNLÜ FAZIL — Konulma teklifi
ni reye koyun efendim. 

BAŞKAN — Konuşmak istiyen arkadaşlar 
lütfen işaret buyursunlar... 

SOLMAZER İRFAN — Ben bu kanunun 
sözcüsüyüm. Teklif sahibi arkadaşımız teklif 
sahibi olarak teklifinin esbabı mucibesini bil-
dirmediler. Usul hakkında konuştular. 

KAPLAN KADRİ — İrfan Beyden şimdi şu 
suali soracağım ve kendilerinin cevaplandırma
larını istiyeceğim. 1946 senesinde bir doçent 
kaç. lira alıyordu? 

SOLMAZER İRFAN — Tazminat olarak 
200 lira... 

KAPLAN KADRİ — Maaş olarak ne alı
yordu ? 

SOLMAZER İRFAN — Bilmiyorum, asli 
maaşı ne ise onu alıyordu. 

BAŞKAN — 1946 senesinde 40 lira aslî maa
şın tutarı 170 lira idi. 

KAPLAN KADRİ — 1946 da 2!00 lira tazmi
nat veriyorduk. Biz o zamanki mantaliteye baka
lım, arkadaşlar. 1946 daki iştira gücünü de he
saplamak lâzım. 170 lira maaş veriyor, buna kar
şılık 200 lira tazminat veriyordu. Bugünkü şart
lar içinde ilim adamını, ilme kendisini versin, 
diyoruz. Bir doçenti 500 lira ile tatmin etmiş ol
mayız. Biliyorsunuz, gayriilmi müesseselere ne
ler gidiyor, ne paralar veriliyor, bir kere düşü
nelim. 600 lira azdır. Bunun portesi 4 milyon 
liradır. Kanunda sarahat »yoksa kürsü tazmina
tının da artması lâzımdır. Bunlara imkân vere
lim ki, kendilerini ilme versinler. 

AKKOYUNLÜ FAZIL — Mendim, kanu
nun sözcüsünden bir sual soracağım. Üniversi-
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te mensupları ile kanunu hazırlamış olduklarını 
izah etmişlerdir. Acaba üniversite mensupları 
kendileri için her hangi bir menfaat isteğinde 
bulunmamışlar mı? ödeneğin artırılmasını bize 
mi bırakmışlar? Onlar miktar üzerinde durmuş
lar mı? 

SOLMAZER İRFAN — Tazminatların mik
tarını tamamiyle 'bizim, takdirimize bırakmışlar
dır, 

YURDAKÜLER MUZAFFER — Benim tek
lifim; 1 000 - 1 500 liradır. 

SOLMAZER İRFAN — 8 000 - 6 000 teklif 
ediyorum. Anket neticesi de zaten öyle gösteri
yor. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — 750 - 1 250. 
TÜNÇKANAT HAYDAR — Arkadaşlar; 

evet bu elemanların çok tatmin edilmesi lâzım
dır. Fakat bunu düşünürken bizi bağlıyacak şey 
de elbet imkânlarımızdır. Malî takatimiz, por-
temizdir. Şimdi bu kanun olduğu gibi kalsın, 
1961 bütçesinde Senato bir teklifle gelsin. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — 600 - 1 000 li
ranın hemen oylanmasını teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, teklifleri sırasiyie 
okuyorum. 750 - 1 000, 600 - 1 000. 

ATAKLI MUOİP — Efendim, biz imzalı bir 
teklif verdik, buna ait müzakere açıldıktan sonra 
herkes bir teklif veremez. 

ıBAŞKAN — Müzakere açıldı. Tekrar teklifte 
bulunabilirler. En son teklif; 750 - 1000, 600 -
1 000, 750 - 1 250 ve 3 - 6 bin, 1 000 - 1 500 dür. 

İrfan Bey teklifini geri alıyorlar mı! 
SOLMAZER İRFAN — Hayır geri almıyo

rum. 
İRSİN NUMAN — Değiştirge teklifi veren ar

kadaşların teklifinin usulen oylanması lâzımdır. 
BAŞKAN •—• Tekliflerden en sonu oylanır. 

Arkadaşlar, 750 doçentlere; 1000 profesörlere. 
Bu teklifi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Reddedilmiştir. 

'600 doçentlere, 1 000 profesörlere, bunu rey
lerinize arz edeceğim. 

KAPLAN KADRİ — Efendim, bizim, beş im
zalı teklifimizi oya koyun, önce onu okuyun. 

BAŞKAN — Okuyoruz. «Değiştirilen Üni
versite Kanunundaki öğretim üyeleri tazminatı 
azdır. Doçentlere 600, profesörlere 1000 ve kür
sü profesörlerine ayrıca 400 lira tazminat veril
mesini teklif ederiz. 

Kadri Kaplan ve arkadaşları» 
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BAŞKAN — Reyinize arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Reddedilmiştir. 
ÖZDAĞ MUZAFFER — Muhterem arkadaş

lar, saat 3,45. Bundan 5 ay önce tam bu saatte 
İstanbul'da İhtilâl başarılmış, memleket tarihin
de yeni bir devir açılmıştır. Şu kanunumuz da 
aynı saatte kanunlaşmış bulunuyor. Bununla da 
irfan müesseselerimizde yeni bir devre girmiş 
oluyoruz. Hepinizi hararetle tebrik ederim. 
(Bravo sesleri) 
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KARAVELİOĞLU KÂMİL — Efendim, bu 

kürsü profesörlerine verilmesi teklif edilen 400 
liraya.katiyen lüzum yoktur. Kadri Bey illâ ken
di teklifini kabul ettirmek için çalışıyor. Bundan 
vazgeçelim. Aksi halde yaptığı güzel teklif red
de uğrar, ısrar etmesinler. 

TUNOKANAT HAYDAR — Bu teklifin red
dini teklif ediyorum. 

KAPLAN KADRİ — Eski kanunda doçent, 
profesör, ordinaryüs profesör. 

BAŞKAN — Şimdi Sonuncusu kaldırıldı. Va
zife kısmında vardır. Fakat unvan kısmında yok
tur. 

KAPLAN KADRİ — Tereddüdüm alt kısım
dandır. Onu da geri alıyorum. 

BAŞKAN — Doçentlere 600 lira, profesörlere 
bin lira verilmesini oyunuza vaz'ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul edilmiştir. 

ESİN NIMAN — Bu alman karar usulsüz
dür. Onun için de mualleldir. 

SOYUYÜOE ŞEFİK — Olamaz. 

ESİN NUMAN — İçtüzük ortadadır. Buna 
göre usulsüzdür. 

İç Tüzüğün değiştirilmesi lâzımdır. Ben bu
nu söylemeyi bir vazife telâkki ediyorum. Bu gi
bi hususlarda söz söylenmesini usulsüzlük adde
diyorum. Kâtip olarak bunu belirtmek vazifem
dir. 

'BAŞKAN — Yapılan teklif münasebetiyle' 
görüşülen ve kabul edilen şekle göre 32 nci mad
dedeki hüküm, doçentlere 600 lira profesörlere 
1 000 lira olarak değiştirilmiştir. 

Tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kanun kabul edilmiştir. 

Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar hepinize 
ve bilhassa bu kanunu hazırlıyan arkadaşlara 
teşekkür ederiz. 

Bir takrir vardır okuyoruz. 

Başkanlığa 
Kanundaki (sömestr) kelimesinin (yarı yıl) 

olarak düzeltilmesini teklif ederim. 

Karavelioğlu Kâmil 

4. — Devlet Plânlama Teşkilâtının kurulması 
hakkındaki 91 sayılı Kanunun tadiline dair ka
nun tasarısı ve İktisat Komisyonu raporu^ (1/24) 
(V 

ERSÜ VEHBİ — Muhterem arkadaşlar, ev
velce kabul ettiğimiz kanunla maaşlarının Baş
vekâlet bütçesinden ödenmesini derpiş ettiğimiz 
Devlet Plânlama Teşkilâtının ücretlerinin öde
nebilmesi için Başvekâlet bütçesinde kâfi para 
mevcudolmadığı görülmüştür. Bu sebeple bir 
münakale yapılması lâzımdır. Bu aktarmaya 
dair bir kanundur ve 2 maddeden ibarettir. 
Önemi dolayısiyle müzakere ve kabulünü rica 
ederim. 

BAŞKAN — Arkadaşımızın teklifinin kabu
lünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul edilmiştir. 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı (A / l ) işaretli cetvele Devlet Plânlama 

Teşkilâtı bütçesinin ilâvesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1960 malî yılı Muvazenei Umu
miye' Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde 
Devlet Plânlama Teşkilâtı bütçesi için ilişik (1) 
sayılı cetvelde yazılı yeniden açılan tertiplere 
ceman (996 404) liralık olağanüstü ödenek ko
nulmuştur. 

BAŞKAN — (t) sayılı cetvelin bölümlerini 
okuyoruz. 

(1) 117 sıra sayılı basmayazı tutcnac/ın so-
nundadır. 
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Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

[I] SAYILI CETVEL 

Devlet Plânlama Teşkilâtı 

İKÎNOÎ KISIM 

Personel masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 

Tahsisatın nev'i 

10 Memurlar maaşı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
Hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
Geçici hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı 
ücretleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

II - Başka haklar 

edilmiştir. 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yar
dımlar 

10 Çocuk zammı 
20 Doğum yardımı 
30 Ölüm yardımı 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Eeebi dil bilenlere 3056 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin .(d) fıkrası ile 34, 
'38, 39 ncü maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
99 sayılı Kanunun 3 ncü mad'delsi gereğince tahsisat 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Merkez daireleri bono masrafları 
11 Kırtasiye 
21 Döşeme 
31 Demirbaş 
41 öteberi 
51 Aydınlatma 
61 Isıtma 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tutarı icmal 

edilmiştir. 

edilmiştir. 

edilmiştir. 
porsonelin 

2120 000 220 000 

»50 000 

12 000 

1 200 
400 

4 000 
100 000 
80 000 
2 0 0 0 
3 000 
2 000 

72 000 

1 601 

17 600 

2 000 

80 000 

191! 000 
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Talhsisatm nev'î 
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Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler. 
Posta telgraf ve telefon ücret masrafları 
Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon masrafları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Harcırahlar 
Daimî vazife harcıralhı 
Muvakkat vazife harcırahı 
Ecnelbi memleketler harcırahı 
Ecnelbi uzman ve (hizmetlilerle 
harcırah ve başka masrafları 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları v 
faarcıralhlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 
işletme masrafları 
Onarma masrafları 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tutarı 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(bunlara yardımcı personelin 

2 000 
6 000 

8 000 
4 000 

50 000 

10 000 

İcmal 

2 000 

000 

3 200 

77 000 

2 000 

2 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

403 Temsil ve ağırlama masrafları 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

409 30 . 9 . 1960 tarih ve 91 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ge
reğince mukaveleli yerli pers'onel ücret ve sair istihikakları 
ile harcırah 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

420 Araştrma ve inceleme her çeşit masrafları 
BAŞKAN — Kaibhıl edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın masrafları 
10 Satmalma ve albone 
20 Çeşitli yayın masrafları 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
452 Teknik yardımdan faydalanmak suretiyle ecnelbi memleket

lere gönderileceklerin harcırah ve masrafları 
BAŞKAN — Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masrafları 
BAŞKAN — Kaibul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

10 000 

20 000 
$ 000 

45 000 

100 000 

93 000 

40 000 

40 000 

YEKÛN 996 404 
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BAŞKAN — Birinci maddeyi eetveiiyle bir

ilikte kabul edenler.. Kabul edilmiştir. 
MADDE 2. — 1960 malî yılı Muvazenei 

Umumiye Kanununa 'bağlı (R) işaretli cetvele 
Devlet Plânlama Dairesi adı ile yeniden açı
lan ilişik (!2) sayılı cetvelde yazılı formül ek
lenmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kalbul edenler.. Kalbul edilmiştir. 

MADDE 3. -
yürürlüğe arirer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 
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BAŞKAN — Mad'dey'i oylarınıza sunuyo

rum. Kalbul edenler.. Ka!bul edilmiştir. 
MADDE 4. — Bu kanunu Maliye Bakanı 

yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo-
uırı. Kabul edenler.. Kalbul edilmiştir. 

Tümünü kalbul edenler.. Kanun kabul edil
miştir. 

Görüşülecek başka madde olmadığından 
oturuma son veriyorum efendim. 

Kapanma saati : 3,40 

»&« 

\ 
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Af kanunu tasarısı ve Sosyal İşler Komisyonu raporu (1/113) 

T. C. r ~ " 
Başbakanlık 18 ,10 .1960 

Kanunlar ve Kararlar •.. ' 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71-1299/2548 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Bakanlar Kurulunca Millî Birlik Komitesine arzı 18 .10 .1960 tarihinde kararlaştırılan «Af 
Kanunu tasarısı» gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Devlet Başkanı ve Başbakan 

Org. 
Cemal Gürsel 

GEREKÇE 

Memleketimizde, Cumhuriyet rejiminin kabulünden sonra cemiyetin normal ve emniyetli bir 
hayata kavuşmuş olması gibi sebeplerle 1933 yılında çıkarılan 2330 sayılı Af Kanunu ile bundan 
17 yıl sonra 1950 yılında çıkarılmış olan 5677 sayılı Af Kanunundan maada umumi mahiyette bir 
af yapılmamıştır. Ancak mevzuları itibariyle muayyen ve mahdut bâzı şahıslara ve fiillere matuf 
bulunan Af kanunlarının ise umumi bir af mahiyetinde kabul ve telâkkisine imkân yoktur. 

27. 5 . 1960 tarihinde başarılan İnkılâp hareketi neticesinde memleketin siyahi ve içtimai 
bünyesinde husule gelen olağanüstü değişiklikler ve milletçe mâruz kalınan büyük bir tehlike
nin ve fevkalâde bir vaziyetin atlatılmış olması gibi haller ve bilhassa 1950 yılından bu yana ge
çen günlerin hatıralarını taşıyan ve onu idame ettirecek olan vakıaları o devir ile birlikte ar
kada bırakıp milletçe girdiğimiz yeni inkişaf yolunda yapacağımız hamlelerin muaffakiyeti için 
bu devrede işlenmiş olan suçların bâzı istisnalarla affı cihetine gidilmesi lüzumlu ve zaruri gö
rülmüştür. 

Yine bu lüzum ve zaruretin ifadesi olarak 1950 yılından sonra sakıt iktidar zamamnda tama
men siyasi mülâhazalarla çıkarılmış olan Anayasaya aykırı siyasi ve içtimai düzeni ihlâl edici ma
hiyetteki birtakım kanunların ve bunların tek taraflı olarak tatbikatının doğurduğu huzursuzluk 
fert ve âmme vicdanında husule getirdiği aksülânıel neticesi birçok vatandaşların suçlu ve hattâ 
mahkûm mevkiine düştükleri ve bu turetle işlenen suçların aded ve mahiyet itibariyle ehemmi
yetli nispetlerde artmış olduğu izahtan vareste görülmüştür. 

Bu fikirlerden mülhem olarak hazırlanan bu tasarının 27 . 5 .1960 tarihinden sonra çıkarılan af 
şayiaları ve bu konudaki yayınlardan cesaret alarak suç işlemiş kimselerin mevcudiyeti ihtimali 
nazara alınarak affın mezkûr tarihten Önce işlenmiş olan fiillere hasrı muvafık görülmüştür. 

Tasarının hazırlanmasında; affın, redaeti mevcut bulunmıyan âdi suçlara bir dereceye kadar 
teşmili cihetine gidilmesinde fayda mülâhaza edilmiş ve beş seneyi geçmiyen hürriyeti bağlayıcı 
cezalarla yalnız para cezasına müstelzim suçların ve alelûmum kabahatlerin ve bir kasıt mahsulü 
olmıyan taksirli suçların tamamen affın şümulü içine alınması uygun yorulmuştur. 

Ancak bir suç isnadı ile aleyhinde takibata başlanmış olan bir kimsenin hakkında soruşturma 
ve yargılama neticelenmeden af sebebiyle dâvanın sukûdeylenıesi ekseri ahvalde yapılan isnatların 
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hakikat olup olmadığının anlaşılmasına mâni olduğundan ve ayrıca suçun affa uğrasa dahi bir 
kısım memurların ve bilhassa subayların meslekten çıkarılmaları rütbenin geri alınması gibi ne
ticeler' tevlidettiği göz önünde tutularak bu mahzurların bertaraf edilebilmesi i(?in birinci madde
nin (a) bendine ilâve edilen ikinci fıkra ile af hükmünden istifade edecek olanların affı kabul et
memeye hakları olduğu ve bu takdirde tahkikata ve takibata devam olunması kabul olanmuştur. 

Birinci maddenin (b) bendi ile, (a) bendine mütenazır olarak beş sene ve daha iz hürriyeti bağ
layıcı ve ceza ile mahkûm olanların fer'ı ve mütemmim cezalarla ceza mahkûmiyetlerinin neticelerine 
de şâmil olmak üzere mutlak surette aftan istifadeleri derpiş edilmiştir. 

Beş seneden fazla hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olanlara aftan istifadeleri mevzuu da 
memleketin sosyal bünyesi üzerinde husule getireceği tesirat idari ve inzibati yönlerden ve mem
leketin asayişi ile doğrudan doğruya alâkası itibariyle çeşitli cepheleri ile tgtkik olunarak neti
cede, birinci maddenin (c) bendi ile beş seneyi tecavüz eden hürriyeti bağlayıcı cezalarda an
cak üçte bir nispetinde bir indirme yapılması uygun görülmüştür, ve (<b) bendi ile teadülü te
min maksadiyle bu suretle indiriJecek miktarın beş seneden aşağı olamıyaeağı ka'bul ve tesbît 
olunmuştur. 

Bâzı suçların aftan tamamiyle istisnası lüzumlu ve zaruri görülmüş olduğundan taşırının ikin
ci maddesiyle aftan istisna edilen suçlar tadadedilmiştir. 

Ezcümle ikinci maddenin (A) bendinde yazılı Ceza Kanununun ikinci kitabında Devletin 
şahsiyetine karşı cürümler' unvanı alımdaki birinci babının birinci, ikinci ve dördüncü fasılla
rında yazılı olan suçlar g-erek mahiyetleri ve gerekse arz ettikleri vahamet itibariyle affın 
şümulü dışında bırakılmıştır. Aynı mucip sebeplerle ikinci maddenin (E) bendinde yazılı As
kerî Ceza Kanununun üçüncü babının birinci faslında yazılı hiyanet suçları ile beşinci faslının 
94 ncü maddesinde ve 10 nen faslının 148/B maddesinde yazılı suçlar affın şümulüne ithal edil-
nıemiştir. 

Keza ikinci maddenin (C) bendi ile evvelce yayınlanan af kanunları ile de kabul olunduğu veç
hile miktar itibariyle ehemmiyet j rz etmiyen zimmet, ihtilas, irtikâp ve rüşvet suçları affın şü
mulüne dâhil edilmiş ancak 45 sayılı Kanun hükmüne tâbi olan şahısların işledikleri suçların 
sakıt iktidarın takibettiği sakîm idare tarzının bir neticesi olarak kabul edilmesi zaruri oldu-
zundan affın bu şahısların işledikleri suçlara teşmili uygun bulunmamıştır. 

Yine tasarının (C) bendinde yazılı suçların mahiyetleri ve son zamanlarda bu suçlara müta-
allik cezaların kâfi görülmiyerek bu maddelerin tadili ve cezaların teşdidi cihetine tevessül olun
ması sebebiyle bu bentte zikredilen supların kezalik aftan istisnası uygun olacağı mütalâa edil
miştir. 

tkinei maddenin (O) bendinde bir sayılı Geçici Kanunun 6 ncı maddesinde gösterilen sabık ve 
sakıt Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar ve milletvekilleri ile bunların suçlarına iştirak eden
lerin işledikleri suçlar mahiyetleri göz önünde tutularak affın şümulü haricinde bırakılmıştır. 

tkinei maddenin (D) ve (F) bentlerinde yazılı suçlar keza vahamet dereceleri nazarı itibara 
alınarak affa dâhil edilmemiştir. 

İkinci maddenin (G) bendi gereğince işlemiş olduğu bir suçun cezasını çekmiş olmasına rağ
men yeniden suç işlemek suretiyle ahlâki redatini ispat etmiş olan mükerririer aftan istisna edil
mişlerdir. ' ; f * * * T a v r ^ * " , j " • 

İkinci, maddenin (H) ve (1) bentlerinde yazılı memurların işledikleri suçlarla. (J) bendinde 
yazılı Orman Kanununa muhalefet suçları ve T. C. K. nun 370 nei maddesindeki orman yakma 
suçlariyle 374 ncü maddesinde yazılı suçlar ve keza (K) bendinde yazılı suçların millî bünye
mizde husule getirdikleri tahribat ve memleket servetine iras ettikleri büyük zararlar göz önün
de tutularak bu bentlerde yazılı suçlar da affın şümulü halicinde bırakılmıştır. 

Tasarının 3 ncü maddesiyle bu- kanundan istifade edecek mahkûmların cezaları af şeklinde er
telenen kısmında çektirilmesi muvafık görülmüştür. 

(S. Sayım : 116 )] 
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Affın ımiüsadere hükümlerine halel getirmiyeceği gibi taksirli suçlar harieolmak üzere idari ve in

zibati işlemlere tesir ve şümulü olmıyacağı tasarını-n 4, '6 nci maddelerinde ifade olunmuştur. 
Tasarının 5 nci, maddesinde 'kaçak şâhısların aftan istifade etmeleri, 3 ay 'zarfında C. Savcılıklarına 

ve yurt dışımda bulunanların .isse konsüloklulklarıımıza müracaatla teslim olmaları şartına bağlı tuıtııl-
nıuŞtur. 

Tasarının 7 nci .maddeciyle bu kanunun bükümlerinin tatbiki için yetkili mercilere münasip bir 
mehil tanıranışftır. 

Sosyal İşler Komisyonu raporu 
•mr 

25 . 10 . 1960 

Mıillî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Komisyonumuza (havale olunan «Af kanunu tasarısı» tetkik ve (müzakere olundu. 
Yapılan incelemede Hükümetin gerekçesinde serd 'edilen .hususlar esas itibariyle komisyonuanuzca 

da yerimde görülmüş, ancalk aşağıda izah olunan sebeplerle bâzı tadil ve ilavelerin yapılmasnıa lüzum 
hâsıl olmuştur. 

27 ve 28 Mayıs 1960 -günleri İnkılâp hareketine fiilen katılan askerî şahıls'ların ıbıı lıareket .sebebiyle 
işledikleri talbsirli 'suçları affın şümulüne dâhil edebilmek ııııâksadiyle (tasarıya 2 nci madde başlığı 
altında bir madde ilâve olunmuş ve .mütaakıp madde numaraları ıbıı ilâve .sebebiyle değiştirilmiştir. 
Bu suretle 28 Mayıs 1960 günü silâhını boş zannederek arkadaşının ölümüne sebebiyet yeren Harb 
Okulu ıtalebesiyle Ibu kaibîl fiillerin diğer asker failleni aftan istifade edebileceklerdir. 

Aftan istifadeyi menfaatlerine aykırı bulanların, bu 'halklarından feragatlerini (bir 'zamanla hudnt-
lamdırmanın praıtilk yönden faydalı olacağı görülmüş ve tasarınım birinci maddesinin (A) bendinin 
ikinci fıkrası. yeni baştan ıteıltilbolunarak «B»u fılkra hükmümden 'istifade .edecek olanların affı kabul 
etmemeye hakları vardır. Bu hakkını kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde kul
lananlar 'hakkında Italıkikat ıvieya'takibat a• dovanıı olunur. Malıllrikniyet ıhalinlde Ibu ihalklkm kullanılmış ol
ması afltan istifadeye engel olmaz.» .şeklimde kaleme ahnımııştır. 

Tasarının 2 nci .maddesinin (B) fıkrasındaki «45 numaralı Kanun hükmüne tâbi şahısların ha
riç» ibaresi linetinden çıkarılmıştır. Ancak, tasarıda buluıi'inıyan ve fakalt 'mahiyeti itibariyle affın 
şümulü dışında bırakıliması gereken ve Türk Ceza Kanununun 339, 340, 341 ve '342 nci maddelerinde 
tanzim edilmiş bulunan salıltekârlık 'suçları ilâve edilmiştir. 

Aynı 'maddenin (O) fıkrası (L) fıkrasına alınmış ve bu fıkraya aftan istisna edilen diğer suçlar
da istisnaya esas olarak alınan ahlâki rcdaet ile. ciirme toretitübeden cezaların ağırlığı ve içtimai bün
yede açitıkları derin yaralar itibariyle ayın mahiyette bulunan kasden adam öldürime 'suçları konulmuş
tur. :. 

Tasarının 2 nci maddesinin (B) fıkrasında yer alan 4237 sayılı Kanun şümulüne giren suçlarla 
kanuna ithali zaruri görülen Atatürk aleyhine işlenen suçlar .hakkındaki !5816 sayılı Kan umun şümu
lüne giren suçlar müstakil bir fıkra halinde (-E fıkrası) ilâve okunmuştur. 
• Tasarının 2 nci maddesinin ('E) fıkrası yeniden -eklenen fıkra siebebiyle (F fıkrasına alıomış ve 
Askerî Ceza Kanununun 59 ve 100 neü maddeleri mahiyet itibariyle aftan .igttıisna edilen suçlarla aynı 
durulurda bulunduğumdan fıkraya ödenmiştir. 

i ^ "" (S. Saya»: 116)] 

T. C. 
Millî Birlik Komitesi 

Sosyal işler Komisyonu 
Esas No: 1/113 

Karar No: 36 
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Tasarının-2 ııci maddesinin ('K) fıkrası (1) fıkrası olarak değigltirilımiş ve bu fıkrada söz konusu 

edilen Kaçakçılık Kanunu ile Türk Paraisını Koruma hakkındaki Kanuna aykırı fiillerden sanık ve 
mahkûm olanların ıbeş yüz Türk liraisınııı muadili döviz kaçakçılığı ile istimal ve iıstihlâlk ımaksadiyle 
kaçakçılık ısuelarını işliyerileıiin ve her ııe ısuretle olursa okun roMini 'makamların 'muvafakatiyle hariçte 
bulunan dövizlerini .memlekete igetinmiş olanlarla bu kanunun yayının tarihinden itibaren üç ay içinde 
getirenlerin .birinci madde ıhükmiinden İstifade •ütmeleri bu kanunun Isdarına sobeibolan rulı ve ınıâ-
naya uygun görülmüş ve fıkra bu husus'ları kapayacak şekilde yeniden kaleme alınmıştır. Ayrıca 
aynı bükmün hariçte bulunan dövizleri msımî makamların muvafakatiyle memlekete getirmeleri ve 
bu kanunun yayıımı tarihinden itibai'en üç ay içinde getirt mıeleri takdirinde geçici 1 «ayılı Kanunini 
6 ncı ımaddcsinde gösterilen (Ç) ve yeniden düzenlenen ımotnin (L) bendini teşkil eden hüküm il m su 
retle yeniden kaleme >alı<nımiştır. 

Tasarının 5 ııci ve değiştirilen metnin 6 ncı maddecinin ikinci fikrasMida yazılı asker kaçağı, izinsiz. 
bakaya, yoklama kaçağı ve saklf bulunanlarla aıskerİlkten kurtulmak için hile yapanların aftan istifade 
edebilmeleri için kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren resmî mercilere teslim olma şartı olarak 
kabul edilen üç aylık müddet fazla görüldüğünden bir aya indi itilmiştir. 

Tasarının diğer maddeleri mıadde numaraları değiştirilmek suretiyle Hükümetin teklifi veçhile ay
nen ikaibul edilmiştir. 

Komitenin tasvibine sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Sosyal İşler Komisyonu 
Başkanı 

Küçük Sami Esin Numan Gürsoytrak Suphi Kaplan Mustafa 

Karan Muzaffer Özdağ Muzaffer Özgünes Mehmet Sohnazer İrfan 

Türkeş Alparslan Yıldız Ahmet 

( S. Sayısı : 116)" 
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SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN DEĞÎŞ-

TİRİŞİ 

Af Kanunu 

MADDE 1. — 27 Mayıs 1960 tarihine kadar 
işlenmiş olan suçlardan; 

A) Taksirli cürümlerle kanunların yukarı 
lıaddi (5) seneyi geçmiyen hürriyeti bağlayıcı 
bir ceza ile yahut yalnız para cezasiyle cezalan
dırdığı veya müsadereyi veya bir meslek ve sa
natın yapılmamasını veya bu cezalardan birini 
veya birkaçını istilzam eden fiiller hakkında ta
kibat yapılmaz. 

Bu fıkra hükmünden istifade edecek olanla
rın affı kabul etmemeye hakları vardır. Bu hak
kını kullananlar hakkında tahkikat veya takiba
ta devam olunur. Mahkûmiyet halinde bu hak
kın kullanılmış olması, aftan istifadeye engel 
olmaz. 

B) Beş sene ve daha az hürriyeti bağlayıcı 
bir ceza ile mahkûm olanlar fer'î ve mütemmim 
cezalar ile ceza mahkûmiyetlerinin neticelerine 
de şâmil olmak üzere affedilmiştir. 

ü) Beş seneden fazla hürriyeti bağlayıcı 
bir ceza ile mahkûm olanların cezalarının üçte 
biri indirilir. Ancak indirilen miktar beş sene
den aşağı olamaz. 

MADDE 2. — Aşağıda yazılı bentlerde gös
terilen suçlar aftan hariç bırakılmışlardır. 

A) Türk Ceza Kanununun 125, 126, 127, 
128, 129, 130, 131ı, 132 ve 133 ncü maddelerinde 
yazılı suçlarla 135 nei maddenin ikinci bendinde 
ve 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 146, 150 ve 
sulh zamanında işlenen fiiller hariç 161 ve 163 
ncü maddelerinde yazılı olan suçlar ve bunların 
168, 171 ve 172, nci maddelerinde gösterilen şe
killeri, 

B) Miktar ve kıymetçe 500 liradan fazUı 
olan (45 numaralı Kanun hükmüne tâbi şahısla-
rınki hariç) zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet suç
ları ile Türk Ceza Kanununun 366, 367 ve 368 
nci maddelerinde yazılı suçlar ve 4237 sayılı Ka
nunun şümulüne giren suçlar, 

C) Türk Ceza Kanununun 414, 41'5, 416 
»Son fıkrası hariç» 417, 418, 429 ve İ30 ncu mad
desinin birinci fıkrası ile 431, 435 ve 436 nci 
maddelerinde yazılı suçlar, ancak kaçırmak ev
lenmek maksadiyle yapılmış ve kaçırılan kimsenin 

MADDE 1. — 27 Mayıs 1960 tarihine kadar 
işlenmiş olan suçlardan; 

A) Taksirli cürümlerle kanunların yukarı 
haddi (5) seneyi geçmiyen hürriyeti bağlayıcı 
bir ceza ile yahut yalnız para cezasiyle cezalan
dırdığı veya müsadereyi veya bir meslek ve sa
natın yapılmamasını veya bu cezalardan birini 
veya birkaçını istilzam eden fiiller hakkında ta
kibat yapılmaz. 

Bu fıkra hükmünden istifade edecek olanla
rın affı kabul etmemeye hakları vardır. Bu hak
kını kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itiba
ren bir ay içinde kullananlar hakkında tahki
kat veya takibata devam olunur. Mahkûmiyet 
halinde bu hakkın kullanılmış olması aftan isti
fadeye engel olmaz. 

B) Beş sene ve .daha az hürriyeti bağlayıcı 
biı- ceza ile mahkûm olanlar fer'î ve mütemmim 
cezalar ile ceza mahkûmiyetlerinin neticelerine 
de şâmil olmak üzere affedilmiştir. 

C) Beş seneden fazla hürriyeti bağlayıcı 
bir ceza ile mahkûm olanların cezalarının üçte 
biri indirilir. Ancak indirilen miktar beş sene
den aşağı olamaz. 

(S. Sayın: 116) 
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ırza geçilmemişse birinci madde hükmü uygu
lanır. 

Ç) Geçici bir sayılı Kanunun 6 ncı madde
sinde gösterilen şahısların işledikleri suçlar, 

D) Türk Ceza Kanununun 495, 496, 497, 
498 ve 499 ncu maddelerinde yazılı suçlar, 

E) Askerî Ceza Kanununun 55, 56, 94, 97, 
101, 102, 103 ve 104 ncü maddeleriyle 148 nci 
maddesinin (B) bendi ve yukardaki bentlerde 
Türk Ceza Kanununun maddelerine atıf sure
tiyle cezalandırılan fiiller, 

F) Türk Ceza Kanunu ile diğer kanunlar
da yazılı ölüm ve müebbet ağır hapis cezasını 
müstelzim suçlar, 

ö) Mükerrirler, 
H) 45 sayılı Kanun hükmüne tâbi me

murlarla bunların şeriklerinin memuriyet sıfat 
ve vazifelerini suiistimal suretiyle işledikleri 
suçlar, 

1) Millî Korunma suçlarının affına dair 79 
sayılı Kanunun birinci maddesinin ikinci fıkra* 
sı gereğince aftan istisna edilen şahısların işle
dikleri suçlar, 

J) 6831 sayılı Orman Kanununda yazılı 
suçlarla Türk Ceza Kanununun 370 nci mad
desindeki kısmen veya tamamen orman yakmak 
suçları ile 374 ncü maddesi ve bunların 411, 
412 ve 413 ncü maddelerinde gösterilen şekil
leri, 

K) Kaçakçılık Kanunu ile Türk parasının 
kıymetini koruma hakkındaki Kanuna aykırı 
fiillerden maznun veya mahkûm olanlar. (500 
Türk lirasının muadili döviz kaçakçılığı ile isti
mal veya istihlâk maksadiyle yapılan kaçakçı
lık suçları hariç.) 

Sosyal İsler Ko. 

MADDE 2. — 27 ve 28 Mayıs 1960 günlerin
de İnkılâp hareketlerine fiilen katılan askerî 
şahısların bu tarihlerde işledikleri taksirli suç
larından dolayı haklarında takibat yapılamaz ve 
mahkûm olanlar, fer'î ve mütemmim cezaları 
ile ceza mahkûmiyetlerinin neticelerine de şâ
mil olmak üzere affedilmiştir. 

• MADDE 3. — Aşağıda yazılı bentlerde gös
terilen suçlar aftan hariç bırakılmışlardır : 

A) Türk Ceza Kanununun 125, 126, 127, 
108, 129, 130, 131, 132 ve 133 ncü maddelerinde 
yazılı suçlarla 135 nci maddenin ikinci bendin
de ve 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 146, 150 

[(S. Sayısı: 116) 
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ve .sulh zamanında işlenen fiiller hariç 161 ve 
16.3 neü maddelerinde yazılı olan suçlar ve bun
ların 168, 17.1 ve 172 nei maddelerinde gösterilen 
şekiller, 

B) Miktar ve kıymetçe beş yüz liradan faz
la olan zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet suçla tiy
le Türk Ceza Kanununun 339, 340, 341, 342, 366, 
367 ve 368 nei maddelerinde yazılı suçlar, 

O) Türk Ceza Kanununun 414, 415, 416 
(•Son fıkrası hariç) 417, 418, 42d ve 430 nen 
maddesinin birinci fıkrası ile 431, 43') ve 436 
nei maddelerinde yazılı suçlar. Ancak kaçırmak, 
evlenmek maksadiyle yapılmış ve kaçırılan kim
selerin ırzına geçilmemişse birinci madde hük
mü uygulanır. 

O) Türk Ceza Kanununun 448, 449 ve 450 
nei maddeleri ile diğer kanunlarda yazılı aynı 
mahiyetteki adam öldürme suçları, 

D) Türk Ceza Kanununun 495, 496, 497, 498 
ve 499 neu maddelerinde yazılı suçlar, 

E) 4237 sayılı Fevkalâde zamanlarda, hak
sız mal iktisabedenler hakkındaki Kanun ile 
5816 sayılı Atatürk a ey hin de işlenen suçlar hak
kındaki Kanunların şümulüne giren suçlar, 

F) Askerî Ceza Kanununun 55, 56, 59, 94, 
97, 100, 101, 102, 103 ve 104 neü maddeleri ile 
148 nei maddesinin (B) bendi ve yukardaki 
bentlerde Türk Ceza Kanununun maddelerine 
atıf suretiyle cezalandırılan fiiller, 

0 ) Millî Korunma suçlarının affına, dair 
79 sayılı Kanunun birinci maddesinin ikinci 
fıkrası gereğince aftan istisna edilen, şahısların 
işledikeri suçlar, 

H) 6831 sayılı Orman Kanununda yazılı 
suçlar ile Türk Ceza. Kanununun 369, 370. 373 
neü maddesinin 1 nei fıkrası ve 374 neü madde
sinde yazılı suçlarla bunların 411, 412 ve 413 neü 
maddelerinde gösterilen şekiller, 

T) Kaçakçılık Kanunu ile Türk parasının 
kıymetini koni m a hakkındaki Kanuna aykırı 
fiillerden sanık veya ma/hkûm olanlar. 

Şu kadar ki : 
Beş yüz Türk lirasının muadili döviz ka

çakçılığı ile istimal veya istihlâk maksadiyle 
kaçakçılık suçlarını işliyenler ve her ne suret
le olursa, olsun resmî makamların muvafaka
tiyle hariçte bulunan dövizlerini memlekete ge-

: 116) 
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MADDE 3. — Bu kanunun birinci maddesi
nin (b) ve (e) bentlerinden faydalanan hüküm
lüler kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itiba
ren mahkûm, oldukları cezanın zaman aşıımı sü
resi içinde ve her halde beş yıl zarfında aşağı 
haddi altı aydan az okuyan hürriyeti bağlayıcı 
cezayı müstelziım aynı cinsten diğer bir cürüm 
işledikleri takdirde evvelce haklarında hükme
dilmiş bulunan cezanın infaz edilmiyen kısmı 
aynen çektirilir. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümleri kanunen 
kullanılması, yapılması, taşınması, bulundurul
ması, satılması, alınması ve memekete sokulma
sı suç teşlkil eden veya inhisara tâbi bulunan eş
yanın müsaderesine karar vermeye mâni değildir. 

Yukarıki fıkra haricinde kalan eşya güm
rük ve diğer Devlet ve Belediye Vergi ve re
simlerinin ödenmesi halinde sahiplerine verilir. 

MADDE 5. — Firar halinde ojnp da bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay 
zarfında Cumhuriyet savcıllıkarma Veya konso
losluklarına müracaatla teslim olmıyanlar birin
ci madde hükmünden istifade edemezler. 

Bu kanunun yürürrüğe girdiği tarihte asker 
kaçağı, izinsiz, bakaya, yoklama kaçağı ve saklı 
bulunanlar ve asktrlikten kurtulmak için hile 

Sosyal tşler Ko. 

tiraıiş olanlar ile bu kanunun yayımı tarihin
den itibaren üç ay içinde getirenler birinci mad
de hükmünden istifade ederler. 

J ) Türk Ceza Kanunu ile diğer kanunlarda 
yazılı ölüm ve müebbet hapis cezasını müstelzim 
suçlar, 

K / Mükerrirler, 
L) Geçici 1 sayılı Kanunun 6 ncı maddesin

de gösterilen şahısların işledikleri suçlar. 
Şu kadar ki : ; 
Bu şahıslardan; Türk parasının kıymetini ko

ruma hakkındaki Kanunun şümulüne giren suç
lardan dolayı; her ne suretle olursa olsun resmî 
makamların muvafakatiyle hariçte bulunan dö
vizlerini memlekete getirmiş olanlarla bu kanu
nun yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde geti
renler birinci madde hükmünden istifade ederler. 

M) 45 sayılı Kanun hükmüne tâbi memur
larla bunların şeriklerinin memuriyet sıfat ve va
zifelerini suiistimal suretiyle işledikleri suçlar. 

MADDE 4. — Tasarının 3 ncü maddesi 4 neü 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. Tasarının 4 ncü maddesi 5 
madde olarak taynen kabul edilmiştir. 

ncı 

MADDE 6. — Firar halinde olup- da bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay 
zarfında Cumhuriyet savcılıklarına ve konsolos
luklara müracaatle tesiım olmıyanlar birinci mad
de hükmünden istifade edemezler. 

Bu. kanunun yürürlüğe girdiği tarihte asker 
kaçağı, izinsiz, bakaya, yoklama kaçağı ve saklı 
bulunanlar ve askerlikten kurtulmak için hile 

;( S. Sayısı : 116 ) 
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yapanlar kanunun yürürlüğe girmesinden itiba
ren üç ay içinde resmî mercilere teslim olmak 
şartiyle affolunmuşiardır. 

MADDE 6. — Bu kanun hükümlerinin «tak
sirli suçlar hariç» Hâkimler ve Memurin ka
nunları ile bunlara ek kanunlara ve sair hususi 
kanunlara tevfikan verilmiş ve verilecek idari 
ve inzibati karar veya yapılmış ve yapılacak 
işlemlere ve subay, askerî memur ve astsubay
ların eezalanmn hukuki neticelerinden olan 
rütbenin kaybedilmesi ve Orduya subay, me
mur, astsubay olarak kabul olunmamak ve as
kerî nispetin kesilmesi işlemlerine şümulü yok
tur. 

Hususi kanunlara göre mereilerince veril
miş olan ve bu kanunun neşri tarihinde infaz 
edilmemiş bulunan para eezaları da birinci 
madde hükmüne tâbidir, vergi cezaları ve misil 
zamlar bu hükümden hariçtir. 

MADDE 7. — Bu kanun hükümlerinden 
faydalanacak tutuk ve hükümlülerin salıverme 
işleri kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 
15 gün içinde tamamlanır. 

MADDE 8. 
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 9. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

18 .10 .1960 

Devlet Başkanı ve Başbakan Devlet Bakanı 
C. Gürsel 

Devlet Bakanı 
İV. Zeytinoğlv 

Millî Savunma Bakanı 
F. Özdilek 

Dışişleri Bakanı ve 
Bas. - Y. ve Turz B. V. 

S. Sarper 
Millî Eğitim Bakanı 

B. Tünce! 

H. Mumcuoğhı 
Adalet Bakanı 

X Artus 
İçişleri Bakanı 
M. 1. Kızüoğhı 

Maliye Bakanı 
E. Alican 

Bayındırlık Bakanı 
M. Gökdoğan 

Sosyal tşler Ko. 

yapanlar kanunun yürürlüğe girmesinden itiba
ren bir ay içinde resmî mercilere teslim olun
mak şartiyle af olunmuşlardır. 

MADDE 7. — Tasarının 6 ncı maddesi 7 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Tasarının 7 nci maddesi 8 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Tasarının 8 nci maddesi 9 ncu 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Tasarının 9 ncu maddesi 10 
ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Ticaret Bakanı 
M. Baydur 

Güm. ve Tekel Bakanı 

F. Aşkın 
Ulaştırma Bakanı 

S. Ulay 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
B. tiner 

Tarım Bakanı 

O. Tosun 
Çalışma Bakanı 

R. Beşerler 

Sanayi Bakanı Ba. - Ya. ve Turz. Bakanı 
Ş, Kocatopçu 

îmar ve İskân Bakanı 
F. Yavuz 

( S. Sayısı : 116) 
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Solmazer İrfan'ın, 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Sosyal İşler ve İktisat komisyonları 

raporları (2/100) 

24 . 10 . 1960 

T. C. Milli Birlik Komitesi Başkanlığına 

4936 sayılı Üniversiteler Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanıma bâzı mad
deler eklenmesi hakkındaki kanun teklifimle gerekçesini takdim ediyorum. 

Gereken işlemin yapılmasına müsaadelerini arz ederim. 
Şolmazor trfcm 

GEREKÇE 

4936 sayılı Üniversiteler Kanununun kabulü üzerinden 1,5 yıla yakın bir zaman geçmiştir. Bu 
zaman içerisinde üniversitelerimiz gelişmiş, yeni üniversiteler ve yeni fakülteler kurulmuş ve böy
lece Üniversiteler Kanununun daha işler bir hale gelmesi için bu kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve kanuna bâzı maddeler eklenmesine zanıret hâsıl olmuştur. Bilhassa muhtar olan 
üniversitelerimizin muhtariyetinin daha da genişletilerek Millî Eğitim Bakanının (Üniversitelerin 
başı) olduğu hususundaki hüküm kaldırılırken öte yandan üniversite faaliyetlerinin kontrolünde 
kendi iç organlarını meselâ rektör ve dekanlara daha geniş salâhiyetler verilmesi, buna karşılık 
onlara daha büyük sorumluluklar yüklenmesi zaruret halini almıştır. 

Üniversitelerde derslerine uzun zaman devam etmiyen Öğretim üyelerinin bulunduğu ve bir
çok öğretim üyelerinin bilimsel faaliyetlerde bulunmadığı gazetelere bile akseden şikâyet konula
rı arasındadır. Bundan başka üniversitelerde doçentlik imtihanını vererek «öğretim üyesi» sıfatı
nı almış olanların üniversite ve fakülte idarelerinde çok cüzi bir rolü olması, kürsü profesörlerinin 
âdeta mesuliyetsiz bir şekilde hâkimiyetini kurmaya imkân vermiş ve böylece genç elemanların ye
tişmesi ve kendi alanlarında bilimsel hürriyet içinde çalışmaları aksamıştır. Gerçi bu gibi şikâyet
ler mahdut kürsülerden aksetmekte ise de son aylarda yapılan ilmî bir anketin neticeleri, genç 
öğretim üyelerinin üniversite ve fakülte idaresine ve bilimsel çalışmaların yönetimine daha geniş 
ölçüde katılmaları gerektiğini göstermiştir. 

Garp'ta ekseri memleketlerde bizim kullandığımız mânada benzeri olmıyan ordinaryüs profe
sörlük unvanı bilhassa hariçte serbest mesleklerde çalışan ordinaryüs profesörlerin reklam vasıtası 
gibi görüldüğü için, şimdiye kadar bu unvanı kazanmış olanların hakları mahfuz olmak üzere, 
«ordinaryüslük» kaldırılmış ve bütün üniversite öğretim üyeleri «üniversite profesörü» ve «üni
versite doçenti» olmak üzere iki basamakta derecelendirilmiştir. Buna karşılık «Kürsü kurulları» ihdas 
edilmiş ve kürsünün başına gelmek üzere Fakülte Profesörler kurullarınca seçilecek profesöre, 
kürsü başında bulunduğu müddetçe, «Kürsü profesörü» denilmesi uygun görülmüştür. Bu unvan 
hariçte kullanılamaz. Ayrıca dışarda çalışan üniversite profesörleri ve üniversite doçentleri, 
serbest mesleklerinin icrasında bu unvanlarını âdeta bir reklâm vasıtası gibi kullanamayacak
lardır. Üniversitenin içindeki klinik, enstitü, lâboratuvar ve şantiye gibi yerlere de sadece bu 
müesseselerin adları yazılıp, şimdi olduğu gibi bunların -altına ö müessesenin, başındaki profe-
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sorun adı yazılamıyacaktır. Bundan başka, üniversite klinik ve lâboratuvarlarındaki resmî reçete-
kâğıtlarmda da öğretim üyesinin ismi basılmıyaeak ve bu kâğıtlar sadece müessesenin ismini ta
şıyacaklardır. 

Üniversite öğretim üyelerinin görevlerine devamları ve bilimsel faaliyetleri esaslı kayıtlara 
bağlanmıştır. Bu suretle rektörlere ve dekanlara tanınmış olan kontrol yetkisi daha iyi işliyebi-
lecek ve her dekan ve rektör kendi fakültesindeki Öğretim üyelerinin bilimsel yayınlarını bir 
«ıraya toplıyan bir arşiv bulunduracaktır. Bu suretle bir doçent veya bir profesörün her yıl ve
ya birkaç yıl içinde ne gibi bilimsel çalışmalar yaptığı o arşivde her an açık olarak görülebile
cektir. Bu arşivleri yapmıyan ve öğretim * üyelerinin derslere, imtihanlara, klinik, lâboratııvar 
ve saire gibi bilimsel çalışma yerlerine devamlarını kontrol etmiyen rektör ve dekanlar, aksak
lıkları görülen öğretim üyeleriyle birlikte sorumlu olacaklardır. Hulâsa bu kanunda yapılan de
ğişikliğin en önemli gayelerinden birisi üniversitelerde idare başında bulunanlara geniş yetki 
vermek, fakat buna mukabil sorumluluklarını üniversite kurullarına dağıtmıyarak, onların şahıs
larında gerçekleştirmektir. 

Hükümetin deneti, üniversitelerarası kurulun ve senatonun kararlarının Millî Eğitim Bakanı
na gönderilmesi suretiyle gerçekleştirilmiştir. Gerçi Millî Eğitim Bakanının bu kararlara itiraz 
yetkisi yoksa da Bakan Üniversiteler Kanununun lâfzına ve ruhuna uymıyan kararları gördüğü 
takdirde, başka bir deyimle, bir kanunsuzluk müşahede ettiği zaman Devletin diğer yetkili organ
larını harekete geçirerek kanunun tatbikini sağlamak imkânına her zaman sahibola çaktır. 

Bugün Üniversiteler Kanununa göre doçentlikten profesörlüğe yükselmeler kadroya bağlı ol
duğu için, yeterliği olan birçok doçentler kadrosuzluk yüzünden bâzı fakültelerde 10 hattâ 15 
yıl profesör olamamaktadırlar. Diğer bâzı fakültelerde ise kadro bulunduğu için bunun tamamen 
tersine neticeler doğmakta, bu sebeple bir fakültede 54 yaşında bir doçent hâlâ kadro beklerken 
diğer bir fakültede 38 yaşında ordinaryüs olmuş öğretim üyelerine raslanabilmektedir. Bu ada
letsizliği ortadan kaldırmak için profesörlük unvanının kazanılmasını kadroya bağlamamak lâ
zımdır. Bilimsel ehliyetini ispat etmiş ve kanunda konujan müddeti doldurmuş olan her doçent, 
maaşını doçentlik kadrosundan alsa bile akademik unvan olarak «Profesörlük» unvanını taşıya-
bilmelidir. Ancak bu suretle doçentlik kadrosundan maaş olan profesörler üniversitelere rek
tör seçilemezler. İşte Üniversiteler Kanunu bu bakımdan da değiştirilmiş ve doçentlerin kadro
suzluk yüzünden profesörlüğe terfi edememeleri imkânsızlığı ortadan kaldırılmıştır. 

4936 sayılı Kanunda dekanların ancak iki yıl için seçilebileceği ve seçim süresi bitince dört 
yıl geçmeden tekrar dekanlığa seçilemiyeceği yazılıdır. Bu büyük bir mahzurdur. Zira bir fakül
tede dürüst idaresiyle ve faaliyetleriyle sevilmiş bir dekanın başladığı işleri tamamlamasına im
kân bırakılmaması o fakültenin işlerini aksatabilir. Buna mâni olmak için gerekli madde düzel
tilmiş ve dekana bir defaya mahsus olmak üzere tekrar seçilebilme imkânı sağlanmıştır. 

Bir öğretim yardımcısının doçent ve bir doçentin profesör seçilebilmesi için önce yabancı dil 
imtihanında başarı göstermesi şarttır. Yabancı dil imtihanlarının salim bir şekilde yapılması ve 
neticesinin adaletli olması için doçent veya profesör adayının bu imtihanda muvaffak olmaması 
halinde imtihan evrakını görüp itiraz edebilmesi lâzımdır. Aksi takdirde jürinin hataya düş
mesi ve hattâ kasdî hareket etmesi sebebiyle bir adayı daha başlangıçta yabancı dilden döndür
mek her «»man imkân dahilindedir. Binaenaleyh adayın kendi haklarını koruyabilmesi için arzu 
ederse imtihan evrakını görüp ondan sonra yukarı mercilere itiraz edebilmesi imkânı, yapılan 
değişikliklerle sağlanmıştır. 

Üniversite öğretim meslekinin temelini öğretim yardımcıları yani asistanlar teşkil eder. Yapılan 
değişikliklerde asistanların daha iyi yetiştirilmesine önem verilmiş ve daha başlangıçta asistanlı
ğa alınırken dil imtihanından başka umumi bir bilim imtihanı ihdas olunmuştur. 

Yurt dışına, kongrelere katılmak veya bilimsel araştırmalarda bulunmak üzere gidecek öğre
tim üyelerinin sırasının tesbitinde haksızlıklara meydan verilmemesi ve bilhassa genç Öğretim üye
lerinin bu yetişme imkânından daha çok faydalanabilmeleri için bir yönetmelik yapılması bu ka
nunla mecburi kılınarak bu hususta şimdiye kadar vâki olan aksaklıklara imkân bırakılmamıştır. 

»* 
( S. Sayası : 114): 
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Üniversitelerde «genel sekreterlik» ve fakültelerde «fakülte .Sefl^reterliği» makamları üniversitelerin 

ve fakültelerin idari halkımdan temel direğini teşkil eden 'makamlardır. Günkü rektörler ve dekanlar 
muayyen 'devrelerde değiştiği halde genel .sekreterler ve falkülte (Sekreterleri değişiniveceği için fakül
telerde idari yönden devamlılığın ve istikrarın sağlanması hu mevkilere anlayışlı ve kuvvetli elema'rila-
rın ıgeftirilmesiyle mümkün olabilir. Bu sebeple yeni yapılan değişiklikte üniversite genel 'Sekreterleri
nin ve faküle sekreterlerinin yitaek öğrenim diplomasına 'sahıibolmaları şart ıkılınmıştır. Halen bu 
mevkilerde .bulunanlar bu şarttı taşımıyorlarsa, fakültenin veya üniversitenin kadrosu içinde (başka 
bir memuriyette nakledilerek ılın makamların -mutlaka yüksek tahsilli kimsıelere verilmesi lâzımıdır. 

Üniversiteleraras] Kurul her zaman ıb'ir ıbaşka üniversitede toplanmalkta ve büro faaliyetini de top
landığı üniversitenin genel sekreteri ifa etmektedir. Bunda 'büyük .mahzurlar vardır. Üniversitelerarası 
kurul faaliyetinin gayesi ıbüMıı üniversittelerarası çalışmalarda ahenk ve nizamı sağlanıaik olduğuna 
göre bunun sabit bir 'bürosu olması lâzımdır. Bunun sağlanması için de üniversitelerarası kuruflun her 
zaman Devletin merkezi olan Ankara'da toplanması bu toplantılara sıra ile rektörler (başkanlık .etmekle 
beraber büro idlerinin Anlkara Üniversitesi Genci Sekreteri tarafından görülmesi ve kurulca verile
cek •kararların ve toplantı tutanakları nm birer ölmeğinin bütün üniversite rol&örlükleri<ne gönderilmesi 
uygun bulunmuştur. (Bunun ıbir faydası da bu toplantılar vesilesiyle üniversite -rektörlerinin Hükü
metle olan temaslarının dailıa 'silk imkân içine girmesidir. Böylece Ankara Üniversitesi Genel Sekreter
liğinde ıbir «Üniversitelerarası Kurul Bürosu) kurulur ve bu ıbüro bültün üniversitelerarası ıkurul faa
liyetlerinin neticelerini dosyalara bağlıyarak .saiklar ve bunların birer örneğini de diğer üniversitelere 
gönderir. Böylece karışı'MıMara meydan, kalmamış ve ileride üniversitelerin tarihi yazıldığı zaman, 
üniversitelerarası kurul »bakımından başvurulacak bir arşiv meydana gelmiş .olur. 

Üniversiteler 'birer telknük yüksek okul olmayıp ilmî araştırma A-e irîce'leme yapan bilim ımeııkezleri-
dir. Bu sebeple bunlarda ıbir bilimsel araştırma fonu ihdas edilmesi zaruri 'görülerek kanunun ısonuna 
ilâve edilen ıbir ek madde ile böyle ıbir fon tesis edilmiş <ve ayrıca 58 nci maddedeki döner sermaye .mik
tarları ve 60 ncı maddedeki öğrenci buralarının miktarı bugünkü şartlara göre ayarlanmıştır. 

Üniversite dışında çalışan öğretim üyelerinin haftanın ilk .beş gününde her gün iki saat olmak üzere 
10 saat hariçte .meşgul alabilecekleri 31 nci maddede açıklanmışitır. Evvelce 30 ucu maddede bir öğre
tim üyesinin dışarda haftada ancak ısekiz ısaat çalışabileceği yazılı idi ve bu çoğu zamanlar tatbiksin ka
lıyordu. Yapılan değişiklik bu müddeti daha mâkul bir hadde çıkarmış buna karşılık ıbu gibi öğretim 
üyelerinin daha esaslı bir tkoıııtrola tâıbi tutulmasını imkân içine sokmuştur. 

Dışarda. ıçalışmıyan ve bültün çalışmalarını üniversiteye hasreden öğretim üyelerine 32 nci «radde 
gereğince iâyin edilmiş olan «Üniversite tazimiiLatı» um miktarı 15 seneden 'beri değişmiş olan hayat 
şartlarına göre değiştirilmiş ve bu mi'kttarlar yükseltilmiştir. 

Netice : Üniversiteler Kanununda yapılan değişikliklerin gayesi, Devlettin en yüksek ilim merkez
leri olan üniversitelerimizde yüksek ve mukaddes vazifenin mükemmel bir şekilde görülmesi ve üni
versite öğretim üyeliği meslekinin rağbet gören ve yurdun millî işlerine daha iyi hizmet eden bir 
meslek haline getirilmesi, salâhiyet ve mesuliyet.abasında ahenk (kurulması yeni yetişeceklere ve Öğ
rencilere en geniş imkârilarm sağlanmasıdır. 
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Sosyal İşler Komisyonu 

T. C. 
Mülî Birlik Komitesi ' M • 10 . 1960 

Sosyal İşler Komisyonu 
Esas No: 2/100 
Karar No: 35 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale olunan Solmazer İrfan m 4.936 «ayılı Üniversiteler Kanununun bâzı nıad-
delerinin değiştirilmesi ve ıbu kanuna ibâzı maddeler eklenmesi hakkındaki kanun ıteklifi tetkik ve 
müzakere olundu. 

Yapılan incelemede 'teklif 'sahibinin gerekçesi yedinde görülecek teklif aynen kaibul edildi. 
Havalesi gereğinee İktisat Kamteyonuna tevdi edi'lmök üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Sosyal İşler Komisyonu (Başkanı 
v*e Ibu Rapor ıSözteüsü Kâtip Üye Üye 

Küçük Sami Solmazer İrfan Esin Numan Gürsoytrak Suphi 

Üye Üye Üye Üye * 
Kaplan Mustafa Karan Muzaffer Özdağ Muzaffer Özgünes Mehmet 

Üye Üye Üye 
Solmazer İrftm Türkeş Alparslan Yüchz Ahmet 

İktisat Komisyonu raporu 

T. G. 
Millî Birlik Komitesi m 24 . 10 . 1960 

İktisat Komisyonu 
Esm No: 2/100 
Karar No: 83 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale olunan Solımazter İrf anin, 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 'bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki kamun teklifi teltkik ve 
müzakere olundu. 

Yapılan inctelemed'e teklif sahibinin gerekçesi yerindıe görülerek teklif aynen kabul edildi. 
Komitenin tasvibine arz edilmek ütfere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

İktisat Komisyonu 
Başkanı Üye Üye Üye 

Kuytak Fikret AksoyoğluKefet Baykal Rıfat Ersü Vehbi 

Üye Üye Üye Üye 
KaraveUoğlu Kâmil Koksal Osman Özkaya M. Şükran Soyuyüce Şefik 

Üye 
Tasar Dündar 
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YÜRÜRLÜKTE OLAN MADDELER 
4936 sayılı Üniversiteler Kanununun yürürlükte 

olan maddeleri 

Madde 5. — Fakülte genel kurulları; or
dinaryüs profesör, profesör ve doçentlerle pro
fesörü veya doğrudan doğruya öğretime memur 
doçenti 'bulunınıyan derslerin öğretim görevlile
rinden kurulur. 

Genel kurul, fakültelerin akademik çalışmala
rını ilgilendiren hususlar hakkında kararlar ve
rir. Fakülteyi ilgilendiren kanun, tüzük tasarıla
rı hakkında düşüncelerini bildirir. Yönetmelik 
taşanlarını ve programları hazırlayıp senatoya 
sunar. 

•Genel kurul, her yarı yıl başında toplanır. 
Yönetim kurulu lüzum gösterdiği zaman ola
ğanüstü olarak da toplantıya çağırılır. Genel ku
rul kararlarının üçte iki çokluk kazanmamış olan
larından, yönetim kurulunun lüzum gösterecek
leri, fakülte profesörler kurulunda yeniden gö
rüşülerek karara bağlanır. 

Madde 6. — Profesörler kurulu, fakültelerin 
ordinaryüs profesör ve profesörleri ve bir der
sin yönetimiyle bağımsız olarak görevlendirilen 
doçentleri ile ayrıca seçilecek iki doçentinden ku
rulur. Profesörler kuruluna katılacak bu iki do
çenti, o fakülte doçentleri her ders yılı başında 
kendi aralarından seçerler. 

Fakültenin bütçe işleri, seçimler özel kanun 
ve tüzüklerle fakülteye verilmiş olan veya fakül
te yönetim kurulunca gönderilen işler, profesör
ler kurulunda görüşülüp karara bağlanır. 

Fakültelerde kürsü ve enstitülerin kurulma
sı, veya birleştirilmesi hakkındaki teklifleri pro
fesörler kurulu yapar. Bunlardan yeni ödenek ve 
kadroya ihtiyaç gösterenler için genel usullere 
uyulur. 

:<& 

SOLMAZER İRFANIN TEKLİFİ 

13 . 6 . 1946 gün ve 4936 sayılı Üniversiteler 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna madde eklenmesi hakkında Kanun 

" MADDE 1. — 13 . 6 . 1946 gün ve 4936 sa
yılı Üniversiteler Kanununun 5, 6, 7, 8, 10, 12, 
13, 14, 15, 18, 19, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 38, 39, 40, 43, 45, 46, 48, 52, 54, 58, 60, 61, 
62, 63, 64, 66, 69, 71, 72 nci maddeleri aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

Madde o. — Fakülte genel kurulları, profesör 
ve doçentlerle profesörü veya doğrudan doğruya 
öğretime memur doçenti bulunmayan derslerin 
öğretim görevlilerinden kurulur. 

Genel kurul, fakültelerin akademik çalışma
larını ilgilendiren hususlar hakkında kararlar ve
rir. Fakülteyi ilgilendiren kanun, tüzük tasanla-. 
rı hakkında düşüncelerini hildirir. Yönetmelik 
tasarılarını ve programları hazırlayıp Senatoya 
sunar. 

Genel Kurul, her yarıyılın başında ve sonun
da toplanır. Gündemindeki maddeler bir oturum
da karara bağlanamazsa sonraki günlerde gerek
tiği kadar oturum yapılarak gündem tamamlanır. 
Yönetim Kurulu gerekli görürse veya Genel Ku
rul üyeleri tanı sayısının üçte biri yazılı olarak 
isterse; Dekan, Genel Kurulu olağanüstü toplan
tıya çağırır. 

Madde 6. — Profesörler Kurulu, Fakültenin 
profesörlerinden, bir dersin öğretimi ile bağım
sız olarak görevlendirilen doçentlerle, profesörü 
bulunınıyan bir kürsünün yönetimi ile görevlen
dirilen doçentlerden ve ayrıca profesörler adedi
nin yarısı kadar doçentten kurulur. Profesörlerin 
sayısı tek ise, oran tesbit edilirken buçuklar bire 
yükseltilir. Profesörler Kuruluna profesörler 
sayısının yarısı oranında katılacak doçentlerin 
sırasının tesbitinde eylemli doçentlik kıdemi esas 
tutulur. En son sıradakiler eşit kıdemli ise, ku
rula katılacak doçentler bunlar arasından *#er 
desr yılı başında kura ile seçilir. 

Fakültenin bütçe işleri, seçimler, özel kanun 
ve tüzüklerle fakülteye verilmiş olan veya fakül
te yönetim kurulunca gönderilen işler, profesör
ler kurulunda görüşülüp karara bağlanır. 

Fakültelerde kürsü ve enstitülerin kurulması, 
kaldırılması veya birleştirilmesi hakkındaki tek
lifleri Profesörler Kurulu yapar. Bunlardan ye-
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Yürürlükte olan maddeler 

Madde 7. — Yönetim kurulu, dekanın baş
kanlığında, öğretim görevi başında bulunan ön
ceki dekanla profesörler kurulunun iki yıl için 
ordinaryüs profesör veya profesörler arasından 
seçeceği 3 öğretim üyesinden kurulur. 

Yönetim kurulu, fakülte tüzük ve yönetme
likleri hükümlerinin ve kurullar kararlarının 
yerine getirilmesini sağlıyacak karar ve tedbirle
ri alır, dekanın göreceği bütün işlerde kendisine 
yardım eder. 

öğrencilerin her türlü işlemleri fakülte yö
netim kurulunca incelenir. Bunlardan yazılma, 
çıkarılma, disiplin, öğretim ve imtihanlara aido-
lanlar hakkında takdire bağlı ve kesin kararlar ve
rilir. Ancak çıkarılma kararlarına karşı ilgililere 
bildirildiğinden başlıyarak beş gün içinde sena
toya itiraz olunabilir. Bunların bu kararlarına 
karşı başka hiçbir mercie başvurulamaz. 

— Dekan, iki yıl için, profesör
ler kurulu tarafından fakültenin aylıklı ordinar
yüs profesör veya profesörleri arasından mutlak 
çoklukla seçilir. Süresi biten dekan, dört yıldan 
önce tekrar dekan seçilemez. 

'Dekan, fakülte tüzel kişiliğinin ve fakülte
ye bağlı kurumların tüzel kişiliklerinin temsil-

Teklif 

ni ödenek ve kadroya ihtiyaç gösterenler için ge
nel usûllere uyulur. 

Madde 7. — Yönetim Kurulu, dekanın baş
kanlığında, öğretim görevi başında bulunan ön
ce d dekanla, profesörler kurulunca profesörler 
arasından seçilecek üç profesör ve profesörler ku
rulunda üye olan doçentler arasından aynı ku
rulca seçilecek iki doçent olmak üzere yedi öğ
retim üyesinden iki yıl için kurulur. 

Yönetim Kurulu fakülte tüzük ve yönetme
likleri hükümlerinin ve kurul kararlarının ye
rine getirilmesini sağlıyacak karar ve tedbirleri 
alır, dekanın göreceği bütün işlerde kendisine 
yardım eder. 

öğrencilerin her türlü işlemleri Fakülte Yö
netim Kurulunca incelenir. Bunlardan yazılma, 
çıkarılma, disiplin, öğretim ve imtihanlara aid-
olanlar hakkında takdire bağlı ve kesin karar
lar verir. Ancak, çıkarılma kararlarına karşı 
ilgililere bildirildiğinden başlıyarak beş gün için
de Senatoya itiraz olunabilir. Yönetim Kurulu 
ile Senatonun bu kararlarına karşı başka hiçbir 
mercie başvurulamaz. 

Öğretim yardımcılarını veya öğrencileri ilgi
lendiren konuların görüşülmesinde Yönetim Ku
rulu bunlardan ikişer temsilciyi davet ederek 
bilgilerine müracat edebilir. Ayrıca her sö
mestr başında öğrenciler ve öğretim yardımcıla
rı kendi ortak problemlerini temsilcileri vasıta-
siyle Yönetim Kuruluna bildirirler. Öğretim 
yardımcılarının temsilcileri her ders yılı başında 
fakültenin bütün öğretim yardımcıları tarafın
dan, öğrenci temsilcileri ise fakülte öğrencileri 
tarafından seçilir. Bu temsilcilerin seçim tarzla
rı, kendileri ile ilgili üniversite yönetmeliklerin
de gösterilir. 

Madde 8. •— Dekan, iki yıl için Profesörler 
Kurulu tarafından fakültenin aylıklı profesör
leri arasından salt çoklukla seçilir. Dönem sü
resi biten dekan bir dönem için tekrar seçilebi
lir. Ancak, görev süresi biten dekan dört yıl
dan önce tekrar dekan seçilemez. Dekan, seçim 
süresi dolmadan görevinden ayrılırsa, onun se-
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çişidir ve yönetim işlerinden sorumludur. Fakül
te kurullarına başkanlık eder, bunların kararla
rını uygular. 

Dekan, işi başında bulunmadığı zaman fakül
te yönetim kurulunun aylıklı üyelerinden birini 
kendine vekil seçer. Vekillik ile idare, altı aydan 
fazla sürerse veya dekan seçim süresini doldur
madan görevinden ayrılırsa yeni bir dekan se
çilir. 

Madde 10. — Senato, rektörün başkanlığın
da öğretim görevi başında bulunan önceki rek
törden, dekanlardan, her fakülte profesörler 
kurulunun kendi üyeleri arasından iki yıl için 
seçeceği ikişer ordinaryüs profesör veya profe
sörden ve doğrudan doğruya üniversiteye bağlı 
yüksek okulların profesörler kurullarının yine 
kendi aralarından iki yıl için seçecekleri birer 
temsilciden kurulur. 

Senato, üniversitenin bütününü ilgilendiren 
kanun tasarılarını hazırlıyabileceği gibi aynı ni
telikteki tüzük tasarılariyle yönetmelikleri de 
hazırlar. Üniversite işleri hakkında kararlar ve
rir. Fakülte genel kurullarının kanun ve tüzük 
tasarıları hakkında tekliflerini, yönetmelikler 
hakkındaki kararlarını, profesör kurullarının 

Teklif 

çim süresini doldurmak üzere aylıklı profesör
ler arasından yeni bir dekan seçilir. 

Dekan, fakülte tüzelkişiliğinin ve fakültece 
bağlı kurumların tüzelkişiliklerinin temsilcisi
dir; fakülte kurullarına başkanlık eder, bunla
rın kararlarını uygular. 

Dekan işi başında bulunmadığı zaman fa
külte Yönetim Kurulunun aylıklı üyelerinden 
bir profesörü kendisine vekil seçer. Vekillik ile 
idare altı aydan fazla sürerse yeni bir dekan 
seçilir. 

Dekan, fakültenin genel yönetimi, kürsü, 
enstitü, lâboratuvar, fakülteye bağlı okul ve 
diğer kurumların intizamlı çalışmasını ve öğre
tim üyelerinin derslere, seminerlere ve imtihan
lara devamlarını ve yönetmeliklerle öğretim 
üyelerine ve yardımcılarına yükletilmiş olan 
görevlerin gereği gibi yerine getirilmesini sağ
lar ve bunun için her zaman gerekli denetleme
leri yapar. Bütün bu işlerin yerine getirilme
mesinden dekan, ilgili öğretim üyesi ile birlik
te sorumludur. Dekan denetlemeleri sırasında 
göreceği aksaklıkları Profesörler Kuruluna 
doğrudan doğruya bildirerek gereken tedbirle
rin alınmasını sağlar., Bir öğretim üyesi hak
kında Profesörler Kurulunca verilecek karara 
karşı öğretim üyesinin Senatoya müracaat hak
kı vardır. 

Dekan Fakülte Genel Kurulunun ve Profe
sörler Kurulunun kararlarını her yarıyıl başın
da çoğaltarak bütün öğretim üyelerine gönderir. 

Madde 10. — Senato, Rektörün başkanlığın
da, öğretim görevi başında bulunan önceki rek
törden, dekanlardan, her Fakülte Profesörler 
Kurulunun kendi üyeleri arasından iki yıl için 
seçeceği ikişer profesörden ve doğrudan doğru
ya üniversiteye veya fakültelere bağlı her oku
lun profesörler ve doçentlerinin yine kendi ara
larından iki yıl için seçecekleri üniversite pro
fesörü unvanını taşıyan birer temsilcisinden 
kurulur. 

Senato, üniversitenin bütününü ilgilendiren 
kanun tasarılarını hazırlıyabileceği gibi ' aynı 
nitelikteki tüzük tasarılariyle yönetmelikleri de 
hazırlar. Üniversite işleri hakkında kararlar 
verir. Fakülte Genel Kurullarının kanun ve tü
zük tasarıları hakkında tekliflerini, yönetme-
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i 
bütçe, seçim, kürsü ve enstitülerin kurulması, ; 
kaldırılması veya birleştirilmesi hakkındaki ka
rar ve tekliflerini inceleyip işleme kor. Kanun j 
f% tüzüklerle kendisine verilen görevleri yapar. ' 
Bir imtihana bağlı olmıyan fahrî akademik pâ- '• 
ye ve unvanları verir. j 

Fakülte kurullarının, senato tarafından onan- ! 
mıyarak bozulan işlem ve kararları ilgili kurul- j 
larca yeniden incelenir. İkinci defa senatoya < 
geleH fakülte kurulu kararları senato tarafından i 
kesin karara bağlanır. ı 

Yönetmelikler Millî Eğitim Bakanının onan- i 
masından sonra yürürlüğe girer. Senatolarca ha
zırlanan kanun ve tüzük tasarıları gerekçeleri ! 
ile birlikte Millî Eğitim Bakanına sunulur. j 

Fakülte kurullarının 7 nci maddenin son fık- I 
rası hükmünce kesin olanlar dışındaki işlem ve 
kararlarına yapılacak itirazlar, senato tarafın
dan incelenil' ve bir karara bağlanır. | 

Senatoların seçim ve 48 nci madde hükmü i 
saklı kalmak üzere öğretim üyelerinin meslekî 
disiplin işleri hakkındaki kararları kesindir. 
Bunlara karşı başka bir mercie başvurulamaz. I 

Madde 12. — Rektör, Fakülte Profesörler 
Kurullarının bir arada yapacakları toplantıda j 
iki yıl için, aylıklı ordinaryüs profesör veya 
profesörler arasından, sıra ile, her seçim döne- ! 
minde başka bir fakülteden olmak üzere salt-
coklukla seçilir. 

• Rektör üniversite tüzelkişiliğinin temsilcisi
dir ve yönetim işlerinden sorumludur. Üniversi
te kullularına başkanlık eder, bunların karar
larını uygular. Fakülteler arasında düzenli ça- I 
hşmayı sağlar. 

Rektör işi başında bulunmadığı zaman, de
kanlardan birini vekil seçer. Vekillikle idare altı 
aydan fazla sürer veya rektör, seçim süresi i 
dolmadan görevlerinden ayrılırsa aynı seçim sü- i 
resini doldurmak üzere aynı fakülte ordinaryüs j 
profesör veya profesörleri arasından yeni bir 
rektör seçilir. [ 

( S . 

Teklif 

likler hakkındaki kararlarını, Profesörler Ku
rullarının bütçe, secim, kürsü ve enstitülerin 
kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi 
hakkındaki karar ve tekliflerini inceleyip işle
me kor. Kanun ve tüzüklerle kendisine verilen 
görevleri yapar. Bir imtihana bağlı olmıyan 
fahrî akademik paye1 ve unvanları verir. 

Fakülte Kurullarının, Senato tarafından ona-
namıyarak bozulan işlem ve kararları ilgili ku
rullarca yeniden incelenir; ikinci defa Senato
ya. gelen Fakülte Kurulu kararları »Senato tara
fından kesin karara bağlanır. 

Yönetmelikler Senatonun onamasından son
ra yürürlüğe girer. Senatolarca hazırlanan ka
nun ve tüzük tasarıları gerekçeleriyle birlikte 
Millî Eğitim Bakanına sunulur. 

Fakülte Kurullarının 7 nci maddenin 3 ncü 
fıkrası hükmünce kesin olanları dışındaki işlem 
ve kararlarına yapılacak itirazlar, Senato tara
fından incelenir ve bir karara bağlanır. 

" Senatonun öğretim üyeleri hakkındaki disip
lin kararlarından başka kararları kesin olup 
bunlara karşı başka bir mercie başvurulamaz. 

Madde 12. — Rektör, Fakülte Profesörler 
kurullarının bir arada yapacakları toplantıda 
iki yıl için, aylıklı profesörler arasından, her 
seçim döneminde başka bir fakülteden olmak 
üzere, saltçoklukla seçilir. Her fakültenin seçim 
sımsı tamamlanınca gelecek seçimlerde bu sıra
ya uyulur. 

Rektör üniversite tüzelkişiliğinin temsilcisi
dir; üniversite kurullarına başkanlık eder, bun
ların kararlarını uygular, fakülteler arasında 
düzenli çalışmayı sağlar. 

Rektör işi başında bulunmadığı zaman de
kanlardan birini vekil seçer. Vekillikle idare 
altı aydan fazla sürerse veya rektör seçim sü
resi dolmadan görevinden ayrılırsa, onun seçim 
süresini doldurmak üzere aynı fakülte profesör
leri arasından yeni bir rektör seçilir. 

Rektör bütün fakülteler üzerinde genel bir 
denetleme yetkisine sahibolur, bu kanunla de
kana verilmiş olan yetkilerin kullanılmasını 
ve böylece üniversitenin yönetim ve öğretini 
ve bilimsel araştırma işlerinin gereği gibi yü
rütülmesini sağlar ve bunun, için gerekli denet
lemeleri yapar. Gördüğü aksaklıkları sena
toya bildirir ve bu aksaklığa sebebolanlar hak

li : 114 ) 
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Üniversitelerarası kurul 

Madde 13. — Üniversitelerarası kurul, Millî 
Eğitim Bakanının başkanlığında her üniversite
nin rektör ve dekanlariyle, her üniversite sena
tosunun kendi üyeleri arasından iki yıl için se
çeceği birer temsilciden kurulur. Bu kurulun ra
portörlüğü toplantının yapıldığı yerdeki üni
versite genel sekreterlerinden Millî Eğitim Ba
kanının görevlendireceği biri tarafından yapılır. 

Kurul, Bakanın lüzum göstereceği hallerde, 
bildireceği yerde toplanır. Bu kanun gereğince 
yapması gereken ve kendisine verilen işleri ke
sin karara bağlar. 

IV 

Hükümet deneti 

Madde 14. — Millî Eğitini Bakanı, üniversi
telerin başıdır. Bu sıfatla üniversiteleri, fakül
teleri ve bunlara bağlı kurumları Hükümet adı
na denetler. Bakan bu denetlemesini üniversite
lerarası kurula başkanlık etmek, üniversite ve 
fakültelerden gerekli hususları sormak, onanıma 
bağlı kararları onamak ve üniversite veya fakül
te kurullarının, kararlarından gerekli gördükle
rinin yeniden bu kurullarda incelenmesini iste
mek suretiyle yapar. 

Bakan, onamadığı senato kararlariyle üniver
site ve fakülte kurullarının kabul edip uygula-

( S . Sa; 

kında gerekli kararların alınmasını teklif eder. 
Rektör kendi yetkisinde olan işleri yerine ge
tirmediği takdirde, ilgili delk an ve öğretim üye
leriyle birlikte sorumlu olur. Senato üyelerin
den her biri rektöre bu hususta yazı ile soru 
sormak yetkisine sahiptir. Rektör bu soruya en 

'geç on beş gün içinde yazı ile cevap vermek zo
rundadır. 

Madde 13. — Üniversitelerarası Kurul her 
üniversitenin rektör ve dekanlariyle, her üni
versite senatosunun kendi üyeleri arasından iki 
yıl için seçeceği birer temsilciden kurulur. Bu 
kurula sıra ile her üniversitenin rektörü baş
kanlık eder. Kurulun toplantı yeri Ankara'dır. 
Bu kurul raportörlüğünü Ankara Üniversitesi 
Genel Sekreterliği yapar ve kurul tutanaklarını 
ve kararlarını saklar; bunların birer örneğini 
üniversite rektörlüklerine gönderir. 

Kurul her yıl en az bir defa Kasını ayının 
ikinci yarısında toplanır. Ayrıca gerekli haller
de üniversite rektörleri arasında yazışma sure
tiyle varılacak anlaşmaya göve toplanabilir. An
laşma hususunda çoğunluk sağlanamazsa en kı
demli öğretim üyesi olan rektörün oyuna uyu
lur. 

Kurul bu kanun gereğince yapması gereken 
ve kendisime verilen işleri kesin karara bağ
lar. 

Madde 14. — Üniversitelerin Hükümetle te
ması, Senatolarca ve Üniversitelerarası Kurul
ca verilecek kararların Millî Eğitim Balkanına 
bildirilm'esiyle sağlanır. 

Bakanın bu kararları onama veya re d hu
susunda bir yetkisi yoktur. Ancak, uygun bul
madığı kararları yeniden incelemek üzere Sena
toya veya Üniversitelereresı Kurula 15 gün 
içinde geri gönderebilir. Senato ve Üniversite
lerarası Kurul bir ay içinde aynı konu üzerin
de alacağı kararı Millî Eğitim Balkanına bil
dirir. Bu karar, ilgililerin yetkili yargı mer-

: 114), yım 
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miatta bulundukları kararlardan uygun görme
diklerini üniversitelerarası kurula gönderir. 

Ühiversitelerce* Millî Eğitim Bakanının ona-
,mına sunulan kararlar, en çok üç ay içinde ona
nır. Bu süre içinde onanmıyan veyahut üniver
sitelerarası kurula gönderilmiyen kararlar onan
mış sayılır, 

Üçüncü bölüm 

öğretim üyeleri 

Madde 15. — Üniversite öğretim meslekî üye
leri : Üniversite doçentleri, profesörler ve ordi
naryüs profesörlerdir. 

Madde 18. — Doçentlik imtihanına girebil
mek için adaydan, Devlet memurlarında aranan 
genel şartlardan başlka şunlar istenir : 

a) öğretim görevi alacağı bilim koluyla 
ilgili bir yüksek öğretim diplomasından başka, 
memlekette bilim doktorası, yapmış bulunmak 
veya yabancı memleketlerde almış olduğu dok
tora diploması Millî Eğitim Bakanlığı tarafın
dan usulüne göre onanmış bulunmak veya tıp 
doktoru diplomasını aldıktan sonra usulüne 
göre, uzmanlık kollarından birinde birinci sınıf 
uzman yetkisini kazanmış olmak; 

lb) Doktor unvanını ve tıpta uzman yetki
sini aldıktan sonra kendi bilim veya meslek 
ekolu ile ilgili bir işte en az iıki yıl eylemli olarak 
çalışmış 'bulunmak. 

Madde 19. — Doçentlik imtihanı, adayın ilgili 
olduğu bilim kolunun ordinaryüs profesör ve 
profesörlerinden üniversitelerarası kurulca ter
tiplenecek üniversitelerarası jüriler tarafından 
yılda bir defa açılır. Doçentlik imtihanından önce 
aday yabancı bilim dillerinin birinden imtihan 
edilir. (Bu yabancı dil, adayın kendi dalı dolayı-
siyle 'bilmesi gerekli ve tabiî olan dillerden başka-

Tekldf 

çilerine başvurmak hususundaki hakları saklı 
kalmak üzere, kesindir. 

öğretim üyelerinin tâyinleri ve maaşları ile 
ilgili hükümler saklıdır. 

Madde 15. — Üniversite öğrettim üyeleri; 
üniversite doçentleri ile üniversite profesörleri
dir. 

I 

Üniversite doçentliği 

Madde 17. — Üniversite öğretim üyeliğinin 
başlangıcı olan «Üniversite doçentliği» sıfatı bu 
kanunda gösterilen imtihanı başarmakla kaza
nılır. 

Madde 18. — Üniversite doçentliği imtiha
nına girebilmek için adaydan Devlet memurla
rında aranan genel şartlardan başka şunlar 
istenir : 

a) öğretim görevi alacağı bilim koluyla 
ilgili bir yüksek öğretim diplomasından başka, 
memlekette üniversite bilim doktorası yapmış bu
lunmak veya yabancı memleketlerde almış olduğu 
doktora diploması Millî Eğitim Bakanlığı tarafın
dan usulüne göre onanmış bulunmak veya tıp 
doktoru diplomasını aldıktan sonra usulüne 
göre uzmanlık 'kollarından birinde uzman yet
kisini kazanmış olmak; 

lb) Doktor unvanını ve tıpta uzman yetki
sini aldıktan sonra kendi bilim veya meslek 
kolu ile ilgili bir işte en az dört yıl eylemli ola
rak çalışmış bulunmak. 

Madde 19. — Doçentlik imtihanı, adayın il
gili olduğu bilim kolunun profesörlerinden Üni
versitelerarası Kurulca tertiplenecek Üniversi
telerarası jüriler tarafından yılda bir defa açı
lır. Doçentlik imtihanından önce aday yabancı 
bilim dillerinin birinden imtihan edilir. (Bu 
yabancı dil, adayın kendi dalı dolayısiylo 
bilmesi gerekli ve tabiî olan dillerden başka-

( S. Sayısı : 114 ) 
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dır.) Bunu başaranlar girecekleri bilim kolunun 
doçentlik imtihanına alınırlar. Yabancı dil ye do
çentlik imtihanlarının nasıl yapılacağı özel yö
netmeliğinde gösterilir. Bu imtihanı başaranlar 
«Üniversite doçenti» unvanını alırlar. İmtihanı 
başaramıyanlar gelecek yılların imtihanlarına 

girebilirler. 
Yabancı memleketlerde doçentlik yetki veya 

unvanını veren imtihanları başarmış olanlar da 
ilgili fakültelerin düşünceleri alındıktan sonra 
üniversitelerarası kurul karariyle üniversite do
çenti sayılırlar. 

Yukardaki fıkralar uyarınca doçent unvanı 
kazanmış olanların üniversite öğretim üyelikleri
ne tâyinlerinde aylık dereceleri, 3656 sayılı Ka
nuna göre almaya müstahak oldukları derecenin 
bir üstüne yükseltilir ve bu suretle tâyin olunan
ların bir alt derecede geçirmiş oldukları hizmet 
süreleri ilk yükselme sürelerinden indirilir. 

Madde 21. — Doçentlerin görevleri; üniver
site öğretim kurumlarında, enstitü ve lâboratu-
varlarla iş yerlerinde ordinaryüs profesör ve pro
fesörlerin gösterecekleri yolda ders okutmak, 
pratik çalışmaları, uygulamaları, proje hazırla
malarını ve seminerleri yönetmek, bilimsel araş
tırmalar ve yayımlar yapmaktır. 

n 
Profesörlük ve ordinaryüs profesörlük 

Madde 24. — Üniversite profesörleri, doçent
ler arasından tüzüğü gereğince seçilirler. Üniver
site profesörlüğüne seçileceklerde aranacak şart
lar şunlardır : 

a) En az beş yıl eylemli olarak üniversite
lerde doçentlik yapmış veya üniversite doçenti 
unvanını kazandıktan sonra yedi yıl uzmanlığı 
ile ilgili bir bilim veya meslek işinde çalışmış 

11 — 
I Teklif 

I dır.) Bunu başaranlar girecekleri bilim kolunun 
I doçentlik imtihanına alınırlar. Yabancı dil ve do-
I çentlik imtihanlarının nasıl yapılacağı özel yö

netmeliğinde gösterilir. Yabancı dil imtihanında 
başarı sağlamıyan adayın istemi üzerine imti
han kâğıdı jüri başkanı tarafından kendisine 

I gösterilir. Aday imtihan sonucuna yazılı olarak 
itiraz ederse bu itiraz Üniversitelerarası Kurul
ca incelenip kesin karara bağlanır. 

Doçentlik imtihanını başaranlar «Üniversite 
doçenti» unvanını alırlar. İmtihanı başaramı
yanlar gelecek yılların imtihanlarına gire
bilirler. 

Yabancı memleketlerde doçentlik yetki ve 
unvanını veren imtihanları başarmış olanlar da 
ilgili fakültelerin düşünceleri alındıktan sonra * 

I Üniversitelerarası Kurul karariyle üniversite 
doçenti sayılırlar. 

Yukarıki fıkralar uyarınca üniversite do
çenti unvanını kazanmış olanların üniversite 
öğretim üyeliklerine tâyinlerinde aylık derece
leri, kadro maaşları ne' olursa olsun 3656 sayılı 

I Kanuna göre almaya müstahak oldukları dere-
I cenin bir üstüne yükseltilir ve bu suretle tâyin 
I olunanların bir alt derecede geçirmiş oldukları 

hizmet süreleri ilk yükselme sürelerinden indi-
I rilir. 

I Madde 21. — Doçentlerin görevleri; üniver
site öğretim kurullarında, enstitü ve lâboratu-

I varlarla iş yerlerinde bilimsel araştırmalar ve ya-
J yımlar yapmak, kürsü profesörünün göstereceği 
I dersi okutmak, pratik çalışmaları uygulamak, 
I proje hazırlamalarını ve seminerleri yönetmek

tir. 

1 1 

I üniversite Profesörlüğü 

I Madde 24. — Üniversite profesörleri, üniver-
I site doçentleri arasından tüzüğü gereğince seçi-
I lirîer. Üniversite Profesörlüğüne seçileceklerde 
I aranacak şartlar şunlardır : 

I a) En az beş yıl eylemli olarak üniversite-
I lerde doçentlik yapmış veya üniversite doçenti 
I unvanını kazandıktan sonra yedi yıl uzmanlığı 
| ile ilgili bir bilim veya meslek içinde çalışmış 

( S. Sayısı : 114 )' 
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bulunmak, (Dışarda bir süre çalıştıktan sonra 
üniversitede görevlendirilen doçentler için bu 
süre üniversitede geçmiş gibi hesabolunur. An
cak bu sürenin en az bir yılı üniversite içinde 
eylemli doçentlikte geçmiş olmak şarttır.) 

b) Bilimsel erkini ve öğretim yeteneğini, do
çentlik imtihanını kazandıktan sonraki yayımları 
ve çalışmalariyle tanıtmış olmak. 

Her hangi bir ders için profesör bulunmazsa 
fakülte Profesörler Kurulu karariyle o üniversite 
doçentlerinden biri geçici olarak bu dersle görev-, 
lendirileceği gibi diğer üniversitelerin doçentle
rinden biri bu görevi geçici olarak yapmak üzere 
kadrosu ile naklolunabilir. Bu kanunun 22 ne i 
maddesine dayanılarak, bu dersle açıktan görev
lendirilecek üniversite doçentlerinin aylıkları ge
nel hükümlere bağlıdır. 

Madde 26. — Üniversite ordinaryüs profesör
leri, bir kürsünün yönetimi için üniversite pro

fesörleri arasından tüzüğü gereğince seçilirler. 
Kürsü ordinaryüs profesörünün bu görevini yap
maya engel olacak bir durumu çıkarsa, yönetim 
işi, profesörler kurulu kaa-arı ve senatonun onamı 
ile başka bir profesöre verilebilir. 

Ordinaryüs profesörlük için aranılacak şart
lar şunlardır : 

a) İEn az beş yıl profesörlük etmiş olmak; 
b) Üstün değerde bilimsel araştırmalar, ya

yımlar yapmış bulunmak ve meslekteki üstün ba-
şarılariyle tanınmış olmak. 

Madde 27. —- Üniversite ordinaryüs profesör
lerinin, görevleri şunlardır : 

a) Üniversite öğretim kurumlarında bir kür
sü idare etmek ve ders okutmak; 

Teklif 

bulunmak, (Dışarda bir süre çalıştıktan sonra 
üniversitede görevlendirilen doçentler için bu 
süre üniversitede geçmiş gibi hesabolunur. An
cak bu sürenin en az bir yılının üniversite içinde 
eylemli doçentlikte geçmiş olması şarttır.) 

b) Bilimsel erkini ve öğretim yeteneğini, do
çentlik imtihanım kazandıktan sonraki yayımları 
ve çalışmalariyle tanıtmış olmak. 

Her hangi bir ders için profesör bulunamazsa 
fakülte Profesörleı* Kurulu karariyle o üniversite 
doçentlerinden biri geçici olarak bu dersle görev
lendirileceği gibi diğer üniversitelerin doçentle
rinden biri bu göıevi geçici olarak yapmak üzere 
kadrosu ile naklolunabilir. Bu kanunun 22 nci 
maddesine dayanılarak, bu dersle açıktan görev
lendirilecek üniversite doçentlerinin aylıkları ge
nel hükümlere göre düzenlenir. 

Üniversite profesörlüğü yeteneğini yukarı ki 
fıkralara göre ispat etmiş olan üniversite do
çentlerine, kadroya bağlı olmaksızın, kanun ve 
tüzük hükümleri uyarınca; «Üniversite profe
sörü» unvanı verilir. Bu gibi profesörler maaş
larını doçentlik kadrosundan almakla beraber, 
profesörlük (kadrosundan maaş ala/n üniversite 
profesörlerinin bütün hak ve yetkilerine saıhib-
tirler. Ancak, bunlar Rektör olamazlar ve bağlı 
olduğu kürsüde profesörlük kadrosundan maaş 
almakta olan bir üniversite profesörü varsa; o 
kürsünün «Kürsü profesörlüğüne» seçilemezler. 

Madde 26. — Profesörlerin tâyinleri; Fa
külte Profesörler Kurulunun seçimi ve Senato
nun uygun bulunması üzerine müşterek kararla 
yapılır, 

Madde 27. - - Sözleşme ile üniversitelerde 
görevlendirilecek yabancı profesörler veya uz
manlar, Fakülte Profesörler Kurulunun teklifi, 
Senatonun kararı ve Millî Eğitim Bakanının 

( S. Sayısı : 1.14 ) 
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b) Pratik çalışmaları ve seminerleri yönet
mek ; 

e) Bilimsel araştırmalar ve yayımlar yap
mak ve yaptırmak; 

d) Kürsüsüne bağlı öğretim, bilim ve araş
tırma işlerinde ilgilileri görevlendirmek ve gere
kenlerle iş birliği yapmak ve bu alandaki çalış
maları düzenlemek ve denetlemek; 

e) Kürsüsüne bağlı öğretim üyelerinin ve 
yardımcıların çalışmalarını izlemek ve yetişme
leri için gerekli tedbirler almak; 

Her hangi bir kürsünün ordinaryüs profesörü 
bulunmazsa fakülte profesörler kurulunun teklifi 
ve senetonun karariyle o üniversite profesörlerin
den veya bu kanun gereğince üniversite profe
sörü unvanı ve yetkisini haiz olanlardan biri geçi
ci olarak o kürsünün yönetimiyle görevlendiri
lebileceği gibi diğer üniversitelerin profesörle
rinden biri de bu görevi geçici olarak yapmak 
üzere kadrosu ile naklolunabilir. Üniversiteler 
dışında bulunan profesörler arasından görev
lendirileceklere verilecek aylıklar genel hü
kümlere bağlıdır. 

Madde 28. — Profesörlerin ve ordinaryüs 
profesörlerin tâyinleri; fakülte profesörler ku
rulunun seçimi ve senatonun uygun bulması 
ve Millî Eğitim Bakanlığının teklifi üzerine müş
terek kararla yapılır. 

( S . 

Teklif 

onamı ile tâyin olunurlar. Sözleşme sürelerinin 
bitmesi dolayısiyle veya başka sebeple işlerine 
son verilmesi de aynı usule bağlıdır. Bunlar öğ
retim görevleri bakımından bir kanunla' aylıklı öğ
retim üyeleri için konulmuş olan hükümlere 
bağlıdırlar. 

III 

Kürsü kurulları 

Madde 28. — Her kürsü, Kürsü Profesörü
nün başkanlığında, o kürsüye bağlı bütün öğ
retim üyelerinden oluşmuş bilimsel bir kurul
dur. 

Kürsü Profesörü, evvelce Ordinaryüs Pro
fesör unvanını almış olanların hakları saklı kal
mak üzere, Fakülte Profesörler Kurulu tarafın
dan tüzüğü gereğince seçilir. 

Kürsü kurulları her yarı yılın başında ve 
sonunda olmak üzere yılda en az dört defa top
lanarak kürsünün öğretim ve bilimsel araştırma 
işlerini görüşür. Kürsü Profesörü bu hususta 
kürsü öğretim üyelerini ve yardımcılarını belli 
ödevlerle görevlendirebilir. Bu toplantılardan 
en az ikisine öğretim yardımcıları da katılır. 

Üniversite öğretim üyeleri ve yardımcılarının 
adları, üniversitedeki özel odaları müstesna ol
mak üzere, enstitü, klinik, lâboratuvar, şanti
ye gibi yerlere aşılamaz ve bunlarla ilgili resmî 
kâğıtlara bastırılamaz. 

Kürsü profesörlüğünden ayrılanlar «Kürsü 

. : 1 1 4 ) . 
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Madde 29. — Sözleşme ile üniversitelerde 
görevlendirilecek yabancı profesörler veya or
dinaryüs profesörlerle uzmanlar, fakülte profe
sörleri kurulunun teklifi, senatonun kararı ve 
Millî Eğitim Bakanlığının onamı ile tâyin olu
nurlar Sözleşme sürelerinin bitmesi dolayı siy
le veya başka suretle işlerine son verilmesi de 
aynı usule bağlıdır. Bunlar öğretim görevleri 
bak ınından bu kanunla aykırı öğretim üyeleri 
için konulmuş olan hükümlere bağlıdırlar. 

I I I 

Üniversite dışında çalışma.ve üniversite tazminatı 

Madde 30. — Her üniversite doçenti, pro
fesörü veya ordinaryüs profesörü Devlet me
murları için kabul edilmiş olan belli çalışma 

Teklif 

profesörü» unvanını, kullanamayıp sadece «Üni
versite profesörü» unvanını muhafaza ederler. 

Madde 29. — Kürsü profesörlerinin görevleri 
şunlardır : 

a) Üniversite öğretim kurullarında bir kür
süyü idare etmek ve ders okutmak; 

b) Pratik çalışmaları ve seminerleri yönet
mek ; 

c) Bilimsel araştırmalar veyayımlar yapmak 
ve yaptırmak; 

d) Kürsüsüne bağlı öğretim, bilim ve araş
tırma işleriyle ilgilileri görevlendirmek ve ge
rekenlerle iş birliği yapmak ve bu alandaki ça
lışmaları düzenlemek ve denetlemek; 

e) Kürsüsüne bağlı öğretim üyelerinin ve 
yardımcılarının çalışmalarını izlemek ve yetiş
meleri için gerekli tedbirler almak. 

Her hangi bir kürsüde profesör bulunmazsa 
o kürsünün en kıdemli doçenti eğer o kürsüde 
doçent de yoksa o üniversitenin profesörlerinden 
veya bu kanun gereğince üniversite profesörü 
unvanı ve yetkisine sahibolanlardan biri Profe
sörler Kurulunun teklif ve Senatonun kararı 
ile o kürsünün yö|aetinıiiyle görevlendirilir. 
Diğer üniversitelerin profesörlerinden biri de, 
bu görevi geçici olarak yapmak üzere kadrosiyle 
nakolunabilir. Üniversiteler dışında bulunan 
üniversite profesörleri arasından görevlendirile
ceklere verilecek aylıklar genel hükümlere bağ
lıdır. 

Her kürsünün öğretim, seminer ve ilmî araş-
tjrma ve yayım faaliyetleri her yılın Nisan ayı 
içinde kürsü profesörü tarafından, kürsü öğre
tim üyelerinin yazılı mütalâası alındıktan sonra 
bu mütalâalarla birlikte bir raporla dekanlığa 
bildirilir. Bu raporlar Mayısın ilk yarısı içinde 
yapılacak Genel Kurul toplantılarında okunur. 
Bilimsel çalışmaları Genel Kurulca yeterli gö-
rülmiyen kürsülerin durumu Dekan tarafından 
Senatoya bildirilir. 

IV 

Üniversite dışında çalışma ve üniversite tazminatı 

Madde 30. — Her üniversite öğretim üyesi, 
Devlet memurları için kabul edilmiş olan belli 
çalışma saatlerinde öğretim, bilimsel araştırma 
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saatlerinde, görevlerinin gerektirdiği yerlerde 
bulunmakla, bağlı olduğu- bilim ve uzmanlık 
kolunda araştırıma, çalışma ve yayınlar yap
mak ve yardımcılarına yaptırmakla, öğrencile
re belli kabul saatleri ayırarlak onlara gerekli 
alanlarda yardım etmek ve yol göstermekle, 
profesörler kurulu, fakülte yönetim kurulu ve
ya üniversite senatosu tarafından kendilerine 
verilen işleri görmekle, üniversitede kurulacak 
komisyonlarlarda bulunmakla veya kendilerine 
verilecek başka geçici görevleri yapmakla ödev
lidirler. Ancak, belli çalışma saat'lerinden haf
tada sekiz saati aşmamak ve ünivesitedeki gö
revlerine dokunmamak şartiyle meslekleriyle 
uygun olan, bilim ve uzmanlıklarına giren ser
best işleri yapabilirler ve ek görev tazminatı
nı gerektiren hizmetlerden başka, 3656 sayılı 
Kanunun 18 nci maddesi esaslarına göre adı 
geçen maddede yazılı görevlerden yalnız birini 
alabilirler. 

Teklif 

ve inceleme görevlerinin gerektirdiği yerlerde 
(klinik, lâboratuvar, enstitü, atelye, şantiye, res
mî, özel veya zatî kitaplıklar, bilimsel arşivler) 
(bulunmakla ve bağlı olduğu bilim ve uzmanlık 
kolunda öğretim, araştırma, çalışma ve yayım
lar yapmak ve yardımcılarına yaptırmakla, im
tihanları düzenlemek ve yapmakla, fakülte ve 
üniversite kurulları tarafından kendilerine ve
rilen işleri görmekle, üniversite ve fakültelerde 
kurulacak komisyonlarda bulunmakla veya 
kendilerine verilecek başka geçici görevleri yap
makla ve öğretim yapılan aylarda haftanın en az 
iki günü belli saatlerde, kendi fakültelerinde öğ
rencileri kabul ederek onlara gerekli alanlarda 
yardım etmek ve yol göstermekle ödevlidir. Bu 
kabul saatleri öğretim üyeleri tarafından, her yıl 
Kasım ayı içinde dekanlığa bildirilir ve fakülte
de ilân olunur. % 

Tıp Fakültelerinde stajiyer öğrencilerin kli
niklerde yetiştirilmeleri tarzını gösteren bir yö
netmelik hazırlanır ve ilgili öğretim üyeleri bu 
yönetmelik uyarınca hazırlıyacakları bir progra
mı her staj döneminde Dekanlığa bildirirler. 

öğretim üyelerinin görevlerime devamları ba
kımından denetlenmeleri, aşağıdaki şekilde düzen
lenecek imza cetvelleriyle gerçekleştirilir : Her 
dekan kendi fakültesinde yapılan derslerin ve 
aşağıda yazılı diğer çalışmaların saatlerini ve 
bunları yapan öğretim üyelerinin adlarını gös
teren genel bir programı her öğretim dönemi ba
şında fakültede ve fakültelere bağlı okul ve ku
rumlarda ilân eder; ayrıca ilgili öğretim üyesinin 
mütalâasına göre, ders, seminer, doktora kur'u, 
lâboratuvar, atelye, şantiye, uygulama, staj saat
lerini ve genel programa görje bunları yapacak 
öğretim üyesinin ve yardımcılarının adlarını gös
teren günlük cetveller hazırlar. Her öğretim üye
si ve yardımcısı dersine veya bu fıkrada yazılı 
çalışmalara başlamadan önce, o saatteki ders ve 
çalışma konusunu belirterek, bu cetveli ve imti
han günlerinde Dekanlıkta hazırlanacak imtihan 
cetvellerini imzalar. Günlük cetveller Dekanlıkta 
özel bir dosyada saklanır. 

öğretim üyelerinin bilimsel bakımdan denet
lenmeleri onların yayınları üzerinde olur : Her 
öğretim üyesi bilimsel araştırmalarının sonuçları
nı, ders notlarını, bilim ve müracaat kitaplarını, 
yurt içinde veya dışındaki bilimsel kongrelerde 

( S. Sayısı : 114 ) 



Yürürlükte olan maddeler 

Madde 31. — Üniversite öğretim mesleki 
üyeleri, 30 fıcu maddeye göre dışarda ne gibi 
işler yapmakta olduklarını veya yapmak iste
diklerini her. öğretim yılı başında bir 'beyan 
kâğıdı ile kendi fakülteleri yönetim kuruluna 
bildirirler. Yönetim kurulu bu beyan kâğıdın
da bildirilen işleri mahiyet veya zaman bakı
mından bu kanun hükümlerine aykırı bulursa 
itiraz eder. Böyle bir itiraz yapıldığı zaman 
üyenin, bağlı olduğu fakülte profesörler kurulu 
sebeplerini açıklıyarak üçte iki çoklukla bu 
konuda karar verir. Fakülte yönetim kurulu 
profesörler kurulunun bu kararma katılmadığı 
veya rektör başka fakültelerin benzer işlerdeki 
kararlarını farklı gördüğü takdirde iş, senato
ca incelenerek karara bağlanır, Senatonun bu 
kararma rektör katılmadığı takdirde o iş hak
kındaki kesin karar üniversitelerarası kurulda 
verilir. 

/ 

Teklif 

yaptığı tebliğ veya ilmî müdahaleleri, bağlı oldu
ğu fakültenin yayımlarfı arasında veya özel ola
rak yayınlamak ve bunlardan birer nüshasını de
kanlığa ve rektörlüğe vermek zorundadır. Malî 
imkânsızlık yüzünden yaymlanamıyan eserlerin 
daktiloya yazılmış birer kopyası verilir. Eser sa
hibine Fikir ve sanat eserleri Kanununun tanı
dığı haklar saklıdır. 

Her öğretim üyesinin bilimsel yayınları için, 
ilgili fakülte dekanlığında ve rektörlükte özel bi
rer arşiv tutulur. 

ıMadde 31. — Üniversite öğretim üyelerinden 
istiyenler, belli çalışma saatlerinden haftada 10 
saati aşmamak ve üniversitedeki görevlerine do
kunmamak şartiyle, mesleklerine uygun olan bi
lim ve uzmanlıklarına giren serlbest işleri yapabi
lirler. Bu takdirde ek görev tazminatı gerek
tiren hizmetleri ve 3656 sayılı Kanunun 18 ııci 
maddesi esaslarına göre adı geçen maddede yazı
lı görevlerden yalnız birini alabilirler. 

Üniversite dışında serbest meslek icra eder. 
öğretim üyeleri bu mesleklerinin icrasında adla
rının başında akademik unvanlarını kullana
mazlar, 

Üniverteite dışında çalışan öğretim üyeleri, 
ne gibi işler yapmakta olduklarını veya yapmak 
istediklerini her öğretim yılı başında bir bildiri 
kâğıdı ile kendi fakülteleri yönetim kuruluna 
bildirirler. 

Yönetim Kurulu bu bildiri kâğıdında gösteri
len işleri, mahiyet ve zaman bakımından bu ka
nım hükümlerine aykırı bulursa, buna itiraz 
eder. Böyle bir itiraz yapıldığı zaman, üyenin 
bağlı bulunduğu fakülte Profesöıüer Kurulu se
beplerini açıklayarak, bu yolda karar verir. Pro
fesörler Kurulu bu kararında, yönetim kurulu 
kararını uygun bulmadığı veya rektör başka fa
kültelerin benzer işlerdeki kararlarını farklı gör
düğü takdirde, iş senatoca incelenerek karara 
bağlanır. Senatonun kararma rektör katılmazsa 
o iş Üniversitelerarası Kurulca incelenir ve ke
sin karara bağlanır. 

30 ncu maddedeki görjevleıtâe dokunmamak ve 
gereken denetlemeler yapılmak şartiyle dışarda 
görülebilecek serbest işler için ayrılacak zaman, 
haftanın ilk beş günüdür, her gün iki saat olmak 
üzere düzenlenir ve bu saatler ilgili öğretim üyesi 
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Madde 32. — Bu kanun hükümlerine göre 
üniversitelerde veya üniversitelere bağlı öğre
tim kurumlarında eylemli olarak öğretim göre
vinde bulunan ve 30 ncu maddeye göre resmî 
veya özel bir işi bulunmıyan doçent profesör 
ve ordinaryüs profesörlere aylıklariyle rektör
lük, dekanlık, enstitü müdürlüğü, lâboratuvar 
şefliği gibi üniversite içinde alman ücretli yö
netim hizmetlerine ait ek görev tazminatla
rından ve devrim tarihi dersi veya konferans 
ücretlerinden başka üniversitedeki klinik, lâ
boratuvar, seminer, atelye ve şantiye gibi ça
lışmalarına karşılık «Üniversite tazminatı» adıy
la her ay aşağıdaki miktarlar üzerinden ayrı 
bir para verilir : 

Lira 

Doçentlere 
Profesörlere 
Ord. Profesörlere 

200 
300 
400 

Madde 38. — Asistanlar üniversite öğretim 
mesleki için her kürsünün gerektirdiği şartla
ra ve asistanlık yönetmeliğine göre seçilirler. 

Her kürsünün başındaki ordinaryüs profe
sör veya bu görevi yapan öğretim üyelerinin 
teklifi ve fakülte yönetim kurulunun onamiyle 
rektör tarafından aday olarak tâyin edilirler. 

Asistanlar, bir yıl aday olarak çalışırlar. 
Başarısı görülenlerin bağlı oldukları kürsü or
dinaryüs profesörünün veya bu görevi yapan 
ilgili öğretim üyelerinin teklifi üzerine fakülte 
yönetim kurulu karariyle rektör tarafından 
asillikleri onanır. Gerekli görülenlerin adaylık 
süreleri ilgili ordinaryüs profesör veya öğretim 
üyesinin teklifiyle bir yıl daha uzatılabilir. 

Doktora yapmamış veya tıpta uzmanlık yet-

Teklif 

tarafından dekanlığa bildirilir. Bu suretle üni
versite dışında çalışan Öğretim üyeleri ve Dev
let memurları için konulmuş olan belli çalışma 
saatleri içinde veya dışında kazanç sağlıyan bir 
serbest meslek işini gördükleri için Vergi Usul 
Kanununa göre defter tutmak zorunda olan pro
fesör ve doçentler, bu kanunun vayımı tarihin
den başlıyarak bir ay içinde durumlarını, bağlı 
bulundukları fakültelerin dekanlığına bildirir
ler ve bu bir aydan sonra 32 nci maddede ya
zılı üniversite tazminatını alamazlar. 

Madde 32. — Bu kanun hükümlerine göre 
üniversitelerde veya üniversitelere bağ1! öğretim 
kurumlarında eylemli olarak öğretim görevinde 
bulunan ve 31 nei maddeye göre ayrıca resmî 
veya özel bir işi bulunmıyan öğretim üyelerine, 
aylıklarından ve rektörlük, dekanlık, enstitü 
müdürlüğü, lâboratuvar şefliği gibi üniversite 
içinde alman ücretli yönetim hizmetlerine ait ek 
görev tazminatlarından ve devrim tarihi dersi 
veya konferansı . üzerinden başka, üniversite
deki klinik, lâboratuvar, seminer, atelye ve şan
tiyedeki çalışmalarına ve alacağı kitap, bilimsel 
dergi ve sair araçların masrafların,0 karşılık 
«üniversite tazminatı» adı ile her ay aşağıdaki 

^ miktarlar üzerinden ayrı bir para verilir. 
Lira 

Doçentlere 
Profesörler*, 

Madde 38. — Üniversite asistanları üniversi
te öğretim mesleki için her kürsünün gerektir
diği şartlara ve asistanlık yönetmeliğine gö
re seçilirler. Üniversite asistanları, kürsü profe
sörünün veya bu görevi yapan öğretim üyesinin 
aynı kürsüdeki diğer öğretim üyelerinin yazılı 
mütalâalarını aldıktan sonra yapacağı teklif üze
rine fakülte yönetim kurulunun onamı ile rek
tör tarafından aday olarak tâyin edilirler. Bun
ların asilliklerinin onanması da en az bir yıl 
aday olarak çalıştıktan sonra aynı usulle ya
pılır. Gerekli görülenlerin adaylık süreleri ay
nı usulle bir yıl uzatılabilir. 

Doktora yapmamış veya tıpta uzmanlık yet
kisi kazanmamış üniversite asistanları asillikle
rinin onandığı tarihten bağlıyarak dört yıl içinde 
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kişi kazanmamış ve mühendislik veya mimar
lıkta veya uzmanlık sınıfı bulunmıyan tıp dal
larında geçici altıncı ve yedinci maddelere gö
re yeterlik imtihanı vermemiş asistanlar, asil
liklerinin onandığı tarihten bağlıyarak üç yıl 
içinde doktora veya uzmanlık veya yeterlik 
imtihanını vermekle ödevlidirler. Bunu bu sü
re içinde sağlamıyanların veya üniversitede asis
tan olarak çalışmakta devamları gerekli görül-
miyenlerin tayinlerindeki usule uyularak üni
versite asistanlığı ile ilgileri kesilir. 

Asilliği onanmış ve doktora yapmış yahut 
tıpta uzmanlık veya mimarlık ve mühendislik 
ile uzmanlık sınıfı bulunmıyan tıp dallarında 
geçici altıncı ve yedinci maddeler uyarınca ye
terlik imtihanını başarmış olan asistanlara, do
çentlik imtihanı için yapacağı bilim araştırma
larına başladığı ilgili fakülte profesörler kuru
lu tarafından belirtildiği tarihten başlıyarak bu 
araştırma ve çalıştırmaların gerektirdiği süre 
için, üç yılı aşmamak üzere, aylıklarından baş
ka her ay elli lira verilir. 

Doçentlik imtihanını başarı ile verdiği- halde 
eylemli doçentliğe tâyin edileme/ip eylemsiz 
doçent durumuna geçenlere her ay (150) ve 
asistanlara bu maddedeki haklarından ayrı ola
rak (100) lira üniversite tazminatı verilir. 

Üniversite mezunu olup ihtisas yapmış ve 
üniversitede' maaşlı olarak uzmanlık kadrosun
da çalışan mütehassıslara da«maaşlarmdan baş
ka ayda (100) lira tazminat\ verilir. [7017 sa
yılı Kanunla eklenen fıkra] 

Madde 39. — Üniversite öğretim meslekinin 
tabiî kaynağı olan asistanlığa tâyin edilebilmek 
için Devlet hizmetine girmekte aranan genel 
şartlardan başka şunlar istenir : 

a) Görev alacağı bilim kola ile ilgili bir 
yüksek öğretim diploması almış olmak; 

b) Yabancı bilim dillerinden birini çalışa
cağı dalda gerekli bilimsel incelemeleri yapa
cak derecede bilmek; 

Madde 40. — Üniversite asistanlarının gö
revleri şunlardır : 

a) Fakülte profesörler kurulunca yanma 

(S. Sa; 

Teklif 

doktora veya uzmanlık imtihanını vermekle 
ödevlidirler. Bu ödevi vaktinde yerine getirmi-
yen asistanların durumları kürsü profesörünün 
teklifi üzerine profesörler kurulunda incelenir 
ve gerekli görülenlerin süresi bir defaya mahsus 
olmak üzere bir yılı aşmamak üzere uzatılabilir, 
Bunu bu süre içinde sağlamıyanlarm veya üni
versitede asistan olarak çalışmakta devamları 
gerekli görülmiyenlerin tayinlerindeki usule uyu
larak üniversite asistanlığı ile ilgileri kesilir. 

.Asilliği onanmış ve doktora yapmış yahut 
tıpta uzmanlık imtihanını başarmış oloı asistan
lara, doçentlik imtihanı için yapacağı bilim araş
tırmalarına başladığı ilgili fakülte profesörler 
kurulu tarafından belirtildiği tarihten başlıya
rak bu araştırma ve çalıştırmaların gerektirdiği 
süre için dört yılı aşmamak üzere, aylıklarından 
başka her ay . . . . lira verilir. 

Asistanlık yönetmeliğine asistanların her 
kürsünün özelliğine göre yetiştirilme tarzını gös
teren ve teorik ve pratik bilgilerinin artırılma
sını sağlıyan hükümler konulur. 

Madde 39. — Üniversite öğretini, meslekinin 
tabiî kaynağı olan üniversite asistanlığına tâyin 
edilebilmek için Devlet hizmetine girmekte ara
nan genel şartlardan başka şunlar istenir : 

a) Görev alacağı bilim kolu ile ilgili bir 
yüksek öğrenim diploması almış olmak; 

b) Yabancı bilim dillerinden birini çalışa
cağı dalda gerekli bilimsel incelemeleri ve araş
tırmaları yapacak derecede bilmek; 

c) Fakülte profesörler kurulunca seçilecek 
bir jüri tarafından asistan olarak istediği bilim 
dalından yazılı bir imtihanda başarı göstermek; 

Madde 40. — Üniversite asistanlarının gö
revleri şunlardır : 

a) Fakülte profesörler kurulunca yanma ve-
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verildiği ordinaryüs profesör, profesör veya do
çentin lüzum göstereceği öğretim ve uygulama
larında hazır bulunmak; 

ib) * Kendisine verilen göreviyle ilgili tercü
me, inceleme, araştırma, uygulama ve yayım va
zifelerini vaktinde ve düzenli yapmak; 

c) Yanında bulunduğu öğretim üyesinin 
'göstereceği yolda öğrencilerin, çalışma, araştır
ma ve uygulamalarına yardım etmek. 

Madde 43. — Üniversite genel sekreteri ile 
zatişleri, yazı işleri ve kitaplık müdürleri üni
versite öğretim mesleki üyeleri dışında olmak 
üzere üniversite yönetim kurulu kararı fakülte 
sekreterleri fakülte yönetim kurulu kararı üze
rine rektörün teklifi ile Millî Eğitim Bakanı 
tarafından tâyin olunurlar. Saymanlık işleri mü
dürleri ile memurları Maliye Bakanlığınca tâyin 
edilirler. Diğer aylıklı memurların tâyinleri fa
kültelerde dekanların, üniversite merkez örgü-

• tünde genel sekreterin teklifi üzerine rektör ta
rafından yapılır. 

Hizmetlilerden rektörlüğe bağlı olanları ge
nel sekreterin inhası üzerine rektör, fakültelere 
bağlı olanlarından klinik ve enstitüler hizmetli
lerini ordinaryüs profesör veya enstitü müdür
lerinin inhasiyle, diğerlerini doğrudan doğruya 
dekanlar tâyin ederler. 

Atlıncı kısım 

Disiplin işleri 

Madde 45. — Her üniversitede öğretim üye
lerinin ve öğretim yardımcılarının her türlü di
siplin işleri senato tarafından incelenerek kara
ra bağlanır. 

Madde 46. — Üniversite Öğretim üyelerin
den bu kanun ile belirtilen üniversite eğitim ve 
öğretim görevlerinden kendilerine düşenleri uy
gun yolda yerine getirmiyenlere • veya meslek 
vakar ve haysiyetine uymıyan 'hareketlerde bu
lunanlara, fakülte veya üniversite yönetim ku
rullarının teklifi üzerine hareketlerinin senato
ca kestirilecek ağırlığına veya aşağıdaki fıkra
larda 'belirtilen hallere göre, şu disiplin ceza
ları verilir : 

a) Göreve dikkati çekme - Yazı ile bildi
rilir ve kütüğe geçer. 

Teklif 

rildiği profesör veya doçentin lüzum göstereceği 
öğretim ve uygulamalarında hazır bulunmak; 

b)1 Kendisine verilen göreviyle ilgili tercü
me, inceleme, araştırma, uygulama ve yayım va
zifelerini vaktinde ve düzenli yapmak; 

c)1 Yanında bulunduğu öğretim üyesinin gös
tereceği yolda öğrencilerin çalışma, araştırma ve 
uygulamalarına yardım etmek. 

Madde 43. — Üniversite genel sekreteri ile 
zat işleri, yazı işleri ve kitaplık müdürleri üni
versite öğretim mesleki üyeleri dışında olmak üze
re üniversite yönetim kurulu kararı, fakülte sek
reterleri, fakülte yönetim kurulu kararı üzerine 
rektörün teklifi ile Millî Eğitim Bakanı tarafın
dan tâyin olunurlar. Üniversite genel sekreteri 
ile fakülte sekreterlerinin yüksek öğrenim diplo
masına saJlıibolması şarttır. 

Saymanlık işleri müdürleriyle memurları Ma
liye Bakanlığınca tâyin edilirler. Diğer aylıklı 
memurların tâyinleri fakültelerde dekanların, 
üniversite merkez örgütünde genel sekreterin tek
lifi üzerine rektör tarafından yapılır. 

Hizmetlilerden rektörlüğe bağlı olanları Ge
nel Sekreterin inhası üzerine rektör, fakültelere 
bağlı olanlardan klinik ve enstitüler hizmetlileri
ni kürsü profesörü veya enstitü müdürlerinin in
hasiyle, diğerlerini doğrudan doğruya dekanlar 
tâyin ederler. 

Madde 45. — Her üniversitede öğretim üyele
rinin ve öğretim yardımcılarının disiplin işlerin
de bu kanun hükümlerine göre dekan, rektör ve 
senato yetkilidir. 

Madde 46. — Üniversite öğretim üyelerinden 
bu kanun ile belirtilen üniversite eğitim ve öğ
retim görevlerinden kendilerine düşenleri uygun 
yolda yerine getirmiyenlere veya meslek vakar ve 
(haysiyetine uymıyan hareketlerde bulunanlara, 
fakülte veya üniversite yönetim kurullarının tek
lifi üzerine hareketlerinin senatoca kestirilecek 
ağırlığına veya aşağıdaki fıkralarda belirtilen 
hallere göre şu disiplin cezaları verilir: 

a) Göreve dikkati çekme; 
b) Kusur bildirme; görevi yahut meslek ve-
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b) Kusur bildirme - Görevi yahut meslek 
vakar ve haysiyetini ilgilendiren hallerden do
layı kusurlu sayılmaktır. 

c)1 İşten çekilmiş sayma - Tâyin edildiği gö
reve mazeretsiz on beş gün içinde başlamıyan-
lar, sürekli olarak sekiz gün veya bir öğretim 
yılı içinde topu yirmi gün özürsüz olarak işi 
başına gelmiyenler hakkında uygulanır. 

d)ı Üniversite öğretim meslekinden çıkar
ma : 

üniversite öğretim meslekinde kalmasına yer 
bırakmıyaeak kadar şeref ve haysiyet kırıcı bir 
suç işliyenlerle, siyasi teşekküllerde fiilî vazife 
alanlar veya 3 n'cü maddenin (e) bendi hükmü
nün cevaz vermediği siyasi yayınlarda veya be
yanlarda bulunanlar üniversite öğretim mesle
kinden çıkarılır. 

'Bu gibilerin akademik unvanlarını taşıyıp 
taşıyamıyacaklan üniversite senatolarınca ayrıca 
karar altına alınır. (6185 sayılı Kanunla tadil 
edilen fıkra) 

(a) fıkrasında yazılı ceza, senatoca veya doğ
rudan doğruya dekan veya rektörler tarafından 
verilir, (b), (e), ve (d) fıkralarındaki cezalar 
senatoca karar altına alınır. Rektörlükçe kütüğe 
geçirilir ve yazı ile ilgiliye bildirilir. 

Madde 48. — Senatonun disiplin kararları
na, göreve dikkati çekmeden başka hallerde, bil
dirme tarihinden başlıyarak on gün içinde ilgili
lerce itiraz edilebilir. 'Bu itirazlar üniversiteler
arası kurulda incelenir. Bu kurulun kararları tak
dire bağlı, son ve kesindir. Başka hiçbir mercie 
başvurulamaz. 

Yedinci bölüm 

Maiî hükümler 

Madde 52. — Üniversiteler ve bunları oluş
turan fakültelerden ve ikinci madde uyarınca 
tüzelkişiliği haiz enstitü ve kurumlardan her 
biri bağış ve vasiyet kabulüne, istikraz ve ben
zerlerinden başka her türlü hukuki işlemler 
yapmaya yetkilidirler ve kendilerine bağışlanan 
veya vasiyet edilen gayrimenkul mallarla ba
ğışlanan veya vasiyet edilen paralar karşılığın
da iktisabettikleri gayrimenkul mallar adlarına 
tapu siciline kaydolunur. 

Teklif 

kar ve haysiyetini ilgilendiren hallerden dolayı 
kusurlu sayılmaktadır; 

c) îşten çekilmiş sayma; tâyin edildiği gö
reve mazeretsiz 16 gün içinde başlamıyan, sürek
li olarak sekiz gün veya 'bir öğretim yılı için
de toplu yirmi gün özürsüz olarak işi başına gel-
miyen veya bu kanun gereğince yükümlü olduğu 
ödevleri yerine getirmediği, hususiyle, öğretim, 
bilimsel araştırma ve inceleme yapma ve bunla
rın sonuçlarını açıklama işlerinde yetersizliği 
profesörler kurulunca tesbit edilen öğretim üye
leri hakkında uygulanır. 

d) .Üniversite öğretim meslekinden çıkarma; 
Üniversite öğretim meslekinde kalmasına yer bı
rakmıyacak kadar şeref ve haysiyet kırıcı bir suç
tan ötürü mahkemece hüküm giyenlerin üniversi
te öğretim meslekinden çıkarılmasıdır. Bu sebep
le meslekten çıkarılanlar akademik unvanlarını 
taşıyamazlar. * 

'Bu cezalar kütüğe geçirilir ve yazı ile doğru
dan doğruya ilgiliye bildirilir. 

(a) ve (b) fıkrasında yazılı ceza, doğrudan 
doğruya dekan veya rektör tarafından verilir. 
Bunlara karşı senatoya, itiraz edilebilir (c), ve 
(d) fıkralarındaki cezalar senatoca karar altına 
alınır. 

Madde 48. — Senatoca, onanan göreve dikka
ti çekme ve kusur bildirme cezalarına karşı bil
dirme tarihinden başlıyarak on gün içinde ilgili
lerce itiraz edile'bilir. Bu itirazlar üniversiteler
arası kurulda incelenir. Bu kurulun kararları 
takdire bağlıdır. Son ve kesindir. Başka hiçbir 
mercie başvurulamaz. 

Madde 52. — Üniversiteler ve bunları oluş-
tunan fakültelerden ve 2 ne i madde uyarınca tü
zelkişiliğe sahip enstitü ve kurumlardan herbiri 
bağış ve vasiyet kabulüne istikraz ve benzerlerin
den başka her türlü hukuki işlemler yapmaya yet
kilidirler ve kendilerine bağışlanan veya vasiyet 
edilen taşınmaz mallarla bağışlanan veya vasi
yet edilen paralar kargılığında iktisaıbettikleri 
taşınmaz mallar, adlarına tapu kütüğüne kaydo
lunur. 
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Madde 54. — Üniversitelerin ve bunları oluş
turan fakülte ye kurumların gelir kaynaklan 
şunlardır : 

a) Gtenel bütçeden verilecek ödenek; 
fb) özel idare ve (belediyelerce ve başka ku-

rutalarca yapılacak yardımlar; 
c) Üniversite, fakülte ve bunlara bağlı ku

rumlarca alman barelar ve ücretler; 
d) Üniversite ve fakültelerle bunlara bağlı 

enstitü ve (kurumlarda yaptırılacak araştırıma ve 
danışmalar karşılığı ıdlaraik dlgi'li kuruluş veya 
kişilerden alınacak paraflar; 

e) Yayını satış (gelirleri; 
f) Üniversite, fakülte ve bunlara bağlı ku

ramların menkul ve gayrimenkul mallarının ge
lirleri ; 

g) Enstitü, lâboratuvar, klinik ve poliklinik 
gelirleri; 

h) Döner sermayeli işlerden «İde edilecek 
kârlar; 

i) Bağışlar ve vasiyetler. 

Madde 58. — Üniversite ve fakültelerle bun
lara bağlı enstitü ve kurumlardan gerekli .görü
lenler için kullanılmak üzere, her üniversiteye 
300 000 ve bir üniversiteye bağlı ,okmyan her fa
külteye 50 000 liraya kadar bütçeye konulacak 
ödeneklerinden döner sermaye verilebilir. 

iBu döner sermayelerin fakülte, enstitü ve ku
rumlar arasında dağıtıHnıası, gerekince birinden 
ötekine alkttaninıası üniversite yönetim kurulla
rınca yapılır. 

Madde 60. — Üniversite senatoları, bütçedeki 
ödeneğinden lisans ve doktora öğrencilerine yapı
lacak her türlü yardımlarda uygulanacak esasları 
koymaya ve (haklarında 2919 sayılı Kanunun 
dördüncü maddesi hükümleri uygulanmak şar-
tiyle lisans öğrencileri için ayda yetmiş beş, ddk-
tora öğrencileri için ayda yüz liraya kadar fakül
teler emrine burslar ayırmaya yetkilidirler. Sena
toların bu konudaki kararları fakülte yönetim ku
rullarınca uygulanır. 

Madde 61. —Kendilerine ek görev olarak dö-
ıiifci* sermaye saymanlığı ve memurluğu verilen, 
üniversitenin aylMı memurlarına döner serma
yeli işin gelirinden ödenmek üzere ayda 30 lira
dan 100 liraya kadar ücret verilebilir. 

21 — 
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I Madde 54. — Üniversitelerin ve bunları oluş-
I turanı fakülte ve kurumların gelir kaynaklan 
I şunlardır : 

a) CfeneH 'bütçeden verilecek ödenek; 
I b) özel idare ve belediyelerce ve başka ku-
I rumlarca yapılacak yardımlar; 

c) Üniversite, fakülte ve bunlara bağlı ku-
I rum'larea alınan dıarelar ve ücretler; 
I d) Üniversite ve fakültelerle bunlara bağlı 
I enstitü ve kurumlarda yaptırılacak araştırma ve 
I danışmalar karşılığı lolarak ilgili kuruluş veya 
I kişilerden alınacak paralar; 

e) Yayım satış 'gelirleri; 
f) Üniversite, 'fakülte ve bunlara bağlı ku

rumların taşınır ve taşınmaz mallarının gelir
leri; 

g) Enstitü, lâboratuvar, klinik ve poliklinik 
I gelirleri; 
I h) Döner sermayeli işlerden elde edilecek 

kârlar; 
I i) Bağışlar ve vasiyetler. 

Madde 58. — Üniversite ve fakültelerle bun-
I laı'â fbağlı enstitü ve kurumlardan gerekli görü

lenler için kullanılmak üzere, her üniversiteye 
I 500 000 ve bir üniversiteye bağlı olmuyan her 

fakülteye 100 O00 liraya kadar bütçeye konulacak 
ödeneklerden döner sermaye verilebilir. 

Bu döner sermayelerin fakülte, enstitü ve ku
rumlar arasımda dağıt iknası ve gerektiğinde bi
rinden ötekine aktarılması Üniversite Yönetim 

I kurullarınca yapılır. 

I M'addıe 60. — Üniversite senatoları, bütçedeki 
I ödeneğinden lisans ve doktora öğrencilerine yapı

lacak her türlü yardiimlarda uygulanacak esasları 
koymaya ve inaklarında 2919 sayılı Kanunun 
4 ncü .maddesi bükümleri uygulanmak şartiyle 
lisans öğrencileri için ayda 150, doktora öğrenci
leri için ayda 200 liraya kadar fakülteler emrine 

I burslar ayırmaya yetkilidirler. Senatolann (bu ko-
I nudaki kararları falküllte yönetim kurallarınca 
I uygulanîr. 

I Madde 61. — ıKendilerine elk görev olarak dö-
I ner sermaye saymanlığı ve memurluğu verilen, 
I üniversitenin aylMı memurlarına döner serma-
I yeli işin gelirinden ödenmek üzere ayda 100 lira-
I dan 300 liraya kadar ücret verilebilir. 
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Sekizinci bölüm 

Müteferrik hükümler 
Madde 62. — Doçent, profesör ve ordinar

yüs profesörleri; {bilimsel çalınmalarının memleket 
iehıde ve dışında gerektirdiği inceleme Rezillerini 
yapmak, çalışma veya araştırmalar için belli yer
lerde incelemelerde bulunmak, belli bir işi doğ
rudan doğruya yapmak veya yapılmasını yönet
mek gilbi bilim ve meslek hizmetti eri için, fakülte 
profesörler kurutunun kararı de bağlı oldukları 
üniversite dışında, geçici olarak görevlendmm'eye 
rektörler yetkilidirler. Bu yolda görevlendirllen-
ler aylıklarını kendi üniversitelerinden almakla 
beraber başka yerlere gönderülımiş iseler geçici 
görev yolluklarını, üniversite hesalbında gönderil
dikleri takdirde kendi üniversitelerinden, başka 
daire ve idarelerce istenmişlerse o daire veya 
idareden alırlar. Üniversite hesabına ımemlekct 
dışına gönderilmeleri 'halinde kendilerine verile
cek yolluklar, hakiki yol maisrarfları ödenek ve 
gündelikleri memleket için gündeliklerinin iki 
midini aşmamak üzere sıenatiolarca belirtilir. Ça
lışmalarının gerektirdiği her çeşit idari ve teknik 
hancamalar, işin ilgili bulunduğu bütçeden öde
nir. Bu Kanunun 30 ve 32 nci maddeleri bunlar 
hakkında da uygulanır. 

Üniversite öğretilin üyelerinden her hangi bi
rini, ilgili fakülteler profesörler kurullarının 
teklif ve kararlariyle başka üniversite veya fa
kültelerin öğretim hikmetlerinde en çoik iki yılı 
aşmamak üaere kendi kadıiolariıyle nakledilmek 
•suretiyle görevlendirmeye rektörler yetkilidir. 

Madde 63. — Üniversite ordinaryüs profe!sör-
leri ve profesörleri her türlü protokol işlerinde 
Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay üyeleri için uy
gulanan usullere bağlıdırlar. 

"Madde 64. — Yetkisi olmaksızın üniversite 
öğretim üyelerine mahsus akademik unvanları 
veva üniversite, fakülte ve bunlara bağlı ku-

Teklif 

Madde 62. —Doçent ve profesörleri; bilimsel 
çalışmalarının memleket içinde ve dışında gerek
tirdiği inceleme gezilerini yapmak, çalışma veya 
araştırmalar için belli yerlerde incelemelerde 
bulunmak; ıbelli bir işi doğrudan doğruya yap
maik veya yaıp um asını yöneitmiefc gilhi bilim ve 
meslek hizmetleri için, fakülte Profesörler Ku
rulu kararı ile bağlı oldukları üniversite dışın
da, geçici olarak görevlendirmeye rektörler yet
kilidirler. ıBu yolda görevlendirilenler aylıkları
nı kendi üniversitelerinden almakla beraber 
ıbaş'ka yerlere gönderilmiş iseler geçici görev 
yolluklarını üniversite hesabına gönderildikleri 
takdirde kendi üniversitelerinden, ibaşka daire 
ve idarelerce istenmişlerise o daire veya idare
den alırlar. Üniversite ıheisaıbına im emi ek et 
dışına gönderilmeleri halinde kendilerine verile
cek yolluklar, hakiki yol masrafları ödenmek ve 
gündelikleri .memleket için gündeliklerinin iki 
mislini aşmamak üzere senatolarca (belirtilir. Ça
lışmalarının gerektirdiği her çeşit idari ve teknik 
harcamalar, işin ilgili bulunduğu bütçeden öde
nir. Bu Kanunun 30 ve 32 nci maddeleri bunlar 
hakkında da uygulanır. 

Gerek bu maddeye göre, gerek kongrelere ka
tılmak üzere üniversite besalbına dıiş'anemkkeıtlere 
gönderilecek öğretim üyelerinin gönderilıme şart
ları, usulleri ve sırası senatoca bir yöndtıındiüdfe 
düzenlenir. Bu yönetmeliğe, 4489 sayılı Kanuna 
göre dış memleketlere gönderilecek öğretim yar
dımcıları hakkında da aynı suretle bükümler ko
nulur. 

Üniversite öğretim üyelerinden her hangi bi
rini, ilgili fakülteler profesörler kurutlarının 
teklif ve karartariyle başka üniversite veya fa
kültelerin öğretim hizmetlerinde en çok iki yılı 
aşmamak üıziere kendi kadrolariyle naklediknck 
suretiyle görevlendirmeye rektörler yetkilidir. 

Madde 63. — Üniversite profesörleri her türlü 
protokol işlerinde Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay 
üyeleri için uygulanan usullere bağlıdırlar. 

M'adde 64. — Bu kanun hükümleri dışında 
kimteeye «Üniversite 'Doçenti» ve «Üniversite 
Profesörü» unvanı verilemez. 
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ramlara mahsus unvan ve alâmetleri kullan-
inak yasaktır. Bu yasağa .aykırı hareket edenler 
bundan nıenolunacakları gibi haklarında da 
Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanır. 

Madde 66. — Üniversite profesörler ve or
dinaryüs profesörlerinden öğretim görevini ya
pabilecek durumda bulundukları ilgili üniver
site senatosunca kabul olunanlar emeklilik ba
kımından yaş tahdidi hükümlerinden ayrık tu
tulurlar. 

Madde 69. — Bu kanunda sözü geçen jüri 
ve kurullarla fakülte ve üniversite kurullarında 
ve senatoda her üye oyunun kabul veya ret yo
lunda vermekle ödevlidir. 

Madde 71. — Üniversite öğretim üyeleriyle 
yardımcılarının ve memurlarının izin işleri Me
murlar Kanununun genel hükümlerine bağlı-
dn. Bunlardan Memurlar Kanununun 79 ucu 
maddesi gereğince verilecekleri, üniversite mer
kez örgütünde çalışanlara rektörler, fakülte
lere bağlı olanlara dekanlar verir. Bundan yü
ke1 n izinler rektörlükçe verilir. 

Fakülte* dekanlarının izinlerini rektörler, 
rektörlerin izinlerini de Millî Eğitim Bakanı ve
rir. 

Madde 72. — Bu kanun gereğince üniversi
telerde eylemli öğretim görevi alacak doçent, 
profesör ve ordinaryüs profesörlerin seçimleri
nin ne yolda yapılacağı ve nitelikleri ile kendi 
alanlarında bilim araştırmaları için gerekli de- j 
reeede hangi eski ve yeni dilleri bilmeleri icab-
ettiği bir tüzükle belirtilir. 

Doçentlerin profesörlüğe seçilebilmeleri için 
18 nci madde uyarınca imtihanını verdikleri 
yabancı bilim dillerinden başka bir yabancı 
bilim dilinde inceleme ve araştırma yeterliğin- j 
de bulunduklarını da bir imtihanla belirtmeleri 
şarttır. 

(S. 
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Yetkisi olmaksızın üniversite öğretim üyele
rine mahsus akademik unvanları veya üniversi
te. fakülte ve bunlara bağlı kurumlara mahsus 
unvan ve alâmetleri kullanmak yasaktır. Bu 
yasağa aykırı hareket edenler bundan menolu-
nncakları gibi haklarında Türk Ceza Kanunu 
hükümleri de uygulanır. 

Madde 66. — Üniversite profesörlerinden 
öğretim görevini yapabilecek durumda bulun
dukları ilgili üMversite senatosunca kabul olu
nanlar, emeklilik bakımından, yaş tahdidi hü
kümlerinden ayrı tutulur. 

Madde 69. — Bu kanunda sözü geçen jüri 
ve kurullarla fakülte ve üniversite kurallarında 
ve senatoda her üye oyunu kabul veya ret yo
lunda vermekle ödevlidir. Çekimser oy ret sa
yılır. ' 

Madde 71. — Üniversite Öğretim üyeleriyle 
yardımcılarının ve memurlarının izin işleri Me
murlar Kanununun genel hükümlerine bağlı
dır. Bunlardan Memurlar Kanununun 79 ncu 
maddesi gereğince verilecekleri, üniversite mer
kez örgütünde çalışanlara rektörler, fakülte
lere bağlı olanlara dekanlar verir. Bundan yu-
k m izinler rektörlükçe verilir. 

Rektör istediği iznini senatonun muvafakati 
ile Millî Eğitim Bakanlığından alır. Üniversiteyi 
temsilen dış memleketlere yaptığı seyahatlerde 
seyahatinin gayesi ve seyahat dönüşünde sonuç
ları hakkında senatoya bilgi verir. 

Madde 72. — Bu kanun gereğince üniversi
telerde eylemli öğretim görevi alacak doçent, 
profesörlerin seçimlerinin ne yolda yapılacağı 
ve nitelikleri ile kendi alanlarında bilim araştır
maları için gerekli derecede hangi eski vey|i ye
ni dilleri bilmeleri icabettiği bir tüzükle belir
tilir. 

Doçentlerin profesörlüğe seçilebilmeleri için 
18 nci madde uyarınca imtihanını verdikleri 
yabancı bilim dillerinden başka bir yabancı 
bilim dilinde inceleme ve araştırma yeterliğin
de bulunduklarını da bir imtihanla belirtmeleri 
şarttır. Bu imtihan, yabancı dilden ilgili bilim da
lında umuma yazılmış bir metnin Türkçeye çev
rilmesi suretiyle yapılır. Doçentlik dil imti-
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İlanlarında ilgililere tanınmış olan itiraz hak
kına dair hükümler profesörlük için yapılan 
dil imtihanlarında da uygulanır. 

MADDE 2. — 4936 sayılı Kanuna aşağıdaki 
maddeler eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — Bu kanun yayımından 
önce 4936 sayılı Üniversiteler Kanunu gereğin
ce. kazanılmış olan «Ordinaryüs Profesörlük» 
«Üniversite Profesörlüğü» unvanları, yetkileri 
hakları saklıdır. 

EK MADDE 2. — Üniversitelerin ilmî araş
tırma ve inceleme masraflarının karşılanması 
için bir fon tesis edilmiştir. Bu fona aktarıla
cak para 1961 bütçe yılından itibaren bütçede 
açılacak yeni bir fasla konacak tahsisatla kar
şılanır. Bu fasla konulacak tahsisat her üniver
site için bir milyon lirayı geçemez. Bu fonun 
fakülteler arasında paylaştırılması Senatoca 
yapılır. Bu fondan yapılacak harcamalar 1050 
ve 2490 sayılı Kanun hükümleri ile Sayıştay 
denetine tabi olmayıp Senatonun görevlendire
ceği bir kurulca denetlenir. 

Dokuzuncu Bölüm 

Geçici hükümler 

G-EÇÎCÎ MADDE 1. — Bu kanım hüküm
lerine uymıyan tüzük ve yönetmelikler bu 
kanunun yayımı tarihinden başhyarak en geç 
üç ay içinde bu kanuna uydurulur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yü
rürlüğe girmesi tarihinde üniversitelerde rek
tör bulunanlar, eylemli üniversite profesörü 
kaldıkça, bu tarihten başlıyarak üç yıl daha 
rektörlük görevlerine devam ederler. Bundan 
sonraki rektör seçimlerinde şimdiye kadar be
lirmiş olan sıra gözetilir. 

Üniversite ve fakülte organlarının ve de
kanların seçimleri kanunun yayımı tarihinden 
bağlıyarak bir hafta içinde yapılır. Bu kanu
nun yayımı tarihinde dekan olan öğretim üye
leri yeniden dekan seçilebilirler. Dekanlar,, ye
nisi seçilinceye kadar görevlerine devam eder-
ler. 

(R Sayısı : 114) 
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GEÇÎCÎ MADDE 3. — Bu kanunun yayı
mı tarihinde asistan olanların doktora ve uz
manlık imtihanlan hususunda hakları saklıdır 
ve süreleri kanun hükümlerine bağlıdır. 

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

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 
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Devlet Plânlama Teşkilâtının kurulması hakkındaki 91 sayılı Kanu
nun tadiline dair kanun tasarısı ve İktisat Komisyonu raporu (1/124) 

T. C. 
Başbakanlık 24 . 10 . 1960 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71*1305/2603 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Balkanlar Kurulunca Millî Birlik Komitesine arzı 24 . 10 . 1960 tarihinde kararlaştırılan «1960 
malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde Devlet Plânlama Teşkilâtı 
bütçesinin ilâvesi hakkında kanun tasarısı» gerekçesi ve ilişiikleriyle birlikte bağlı olarak sunulmuş
tur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Devlet Başkanı ve Başbakan 

Org. 
Cemal Gürsel 

GEREKÇE 

Devlet Plânlama Teşkilâtı 5 Ekim 1960 tarihin de yürürlüğe girmiştir. 
# 30 . 9 . 1960 tarihli ve 91 sayılı Kanunun, müessesenin kendisine mevdu vazifelen yeni bütçe 
yılma kadar ifa etmesine imkân vermek üzere tedvin edilen geçici 2 nci maddesi, Başbakanlık 
bütçesinin ilgili tertiplerinde tahsisat bakiyesi bulunmaması sebebiyle tatbik edilememiştir. 

«Bu sebeple, teşkilâtın cari malî yıl sonuna kadar ihtiyacı olan 996 404 liranın tasarıya ekli (1) 
sayılı cetvele olağanüstü tahsisat olarak konulması zarureti hâsıl olmuştur. > 

T. C. 
Millî Birlik Komitesi 

İktisat Komisyonu 
No.: 1/124 
K. No. : 84 

' Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunun bağlı (A/ l ) işaretli cetvele Devlet Plânlama Teş
kilâtı bütçesinin ilâvesi hakkında hazırlanıp Balkanlar Kurulunca Millî Birlik Komitesine arzı ka
rarlaştırılan ve Başbakanlığın 24 . 10 . 1960 tarihli ve 71 -1305/2603 sayılı tezkeresiyle gönderi
len kanun tasarısı komisyonumuza havale edilmiş olmakla tetkik ve müzakere edildi,. 

5 Ekim 1960 tarihinde yürürlüğe giren Devlet Plânlama Teşkilâtı hakkındaki 91 sayılı Kanun 
gereğince kurulan müessesenin 1960 malî yılı zarfında cari masraflarının Başbakanlık bültçesinin 
ilgili tertiplerinden karşılanması mezkur kanunun geçici ikinci maddesi ile kabul edilmiş ise de alâkalı 

İktisat Komisyonu raporu 

25 . 10 . 1960 



.— 2 — 
tertiplerde tahsisat bakiyeleri meveudolmaması dolayısîyle, 1960 malı yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvele, Devlet Plânlama Teşkilâtının 1960 malî yılı sonuna ka
dar sarfı zaruri tahsisatı ihtiva eden bütçesinin, itihalini temin maksadiyle kanun tasarısı ihzar 
ve bu maksatla yeniden açılan tertiplere mevzuu olağanüstü ödenek yekûnu da (994 404) lira ola
rak tesibit edilmiş bulunmaktadır. 

Müessesenin işliyebilmesi için gerekli tahsisatın verilmesi hakkındaki kanun tasarısının zev
kini mucip sebepler komisyonumuzca yerinde mütalâa olunarak maddelerin görüşülmesine geçilmiş 
ve tasarı ilişik cetvelleri ile birlikte Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısı, Millî Birlik Komitesinin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 

İktisat Komisyonu 
Başkanı 

Kuytak Fikret 

Üye 
Ersü Vehbi 

Sözcü 
Soyuyüce Şefik 

Üye 
Karavelioğhı Kâmil 

Üye 
Aksoyoğlu Refet 

Üye 
Koksal Osman 

Üye 
Taşar Dündar 

Üye 
Baykal Rifat 

Üye 
özkaya M. §ükran 

V 

HÜKÜMETİN TEKDÎFÎ 

1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvele Devlet Plânlama 

Teşkilâtı bütçesinin ilâvesi hakkında kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — 1960 malî yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cet
velde Devlet Plânlama Teşkilâtı bütçesi için 
ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı yeniden açılan 
tertiplere ceman (996 404) liralık olağanüstü 
ödenek konulmuştur. 

MADDE 2. — 1960 malî yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı (R) işaretli cetvele 
Devlet Plânlama Dairesi adı ile yeniden açılan 
ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı formül eklen
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. 
yürütür. 

Bu kanunu Maliye Bakanı 

Devlet Başkanı ve 
Başibakan 
C. Gürsel 

24 . 10 . 1960 
Devlet Bakanı ve 
Başjb. Yardımcısı 

F. özdilek 

Devlet Bakanı 
/T. Mumcuoğlu 
Adalet Bakanı 

Â. Artus 

İçişleri Bakanı 
M. î. Ktzıloğlu 
Maliye Bakanı 

E. Alican 
Bayındırlık Bakanı 

M. Gökdoğan 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

R, Üner 
Tarım Bakanı 

O. Tosun 
Çalışma Bakanı 

R. Beşerler 
Bas. - Ya. ve Turz. Bakanı 

Devlet Bakanı 
N. Zeytinoğlu 

Millî Savunma BakSnı 
H. Ataman 

Dışişleri Bakanı ve 
Bas. - Ya. ve Turz. B. V. 

S. Sarper 
Millî Eğitim Bakanı 

B. Tuncel 
Ticaret Bakanı 

M. Baydur 
Güm. ve Tekel Bakanı 

F. Aşkın 
Ulaştırma Bakam 

8. Ulay 
Sanayi Bakanı 

•ğf. Kocatopçuoğlu 
tmar ve îskân Bakanı 

F. Yavuz 

( S. Sayısı : 117 ) 
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Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

[1] SAYILI OETVEL 

Devlet Plânlama Teşkilâtı 

Tahsisatın nev'i Tutarı tcmal 

tKÎNCÎ KISIM 

Personel masrafla/n "'-'' 

I - Maaşlar ve ücretler 

201 10 Memurlar maaşı 
202 Hizmetliler ücreti 
203 Geçici hizmetliler ücreti 
204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin 

ücretleri 

II - Başka haklar 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yar
dımlar 

10 Çocuk zammı 
20 Doğum yardımı 
30 ölüm yardımı 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğin
ce ödenecek para mükâfatı 
5434 sayılı Kanunun 14 neü maddesinin (d) fıkrası ile 34, 38, 39 
ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak öde
meler 
Temsil tahsisatı 
99 sayılı Kanunun 3 neü maddesi gereğince tahsisat 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

207 

209 

210 
219 

301 

303 
304 

306 
307 

11 
21 
31 
41 
51 
61 

11 
21 

10 
20 

Merkez daireleri büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi 
Aydınlatma 
Isıtma 
Basılı kâğıt ve defterler 
Posta telgraf ve telefon ücret masrafları 
Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon masrafları 
Giyecekler 
Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 

220 000 

1 200 
400 
1 

220 000 
50 ooa 
12 000 

72 000 

1 601 

17 600 
.2 000 
80 000 

191 000 
4 000 

100 000 
80 000 

2 000 
3 000 
2 000 

2 000 
6 000 

8 000 
4 000 

2 000 
8 000 

3 200 
77 000 

( S. Sayısı : llî ) 
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F. M. Tahsisatın nev'i Tutarı îcmal 

50 000 

15 000 

1 
1 

2'000 
2 

40 Ecnebi memleketler harcırahı 
50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin har

cırah ve başka masrafları 
308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve 

harcırahlar 
309 Taşıt masrafları ' ~ ' r ; 

11 İşletme masrafları 
12 Onarma masrafları 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

403 Temsil ve ağırlama masrafları 10 000 
409 30.9 .1960 tarih ve 91 sayılı Kanunun 17 nei maddesi gere

ğince mukaveleli yerli personel ücret ve sair istihkakları ile 
harcırah 

420 Araştırma ve inceleme her çeşit masrafları 
451 Yayın masrafları 

10 Satınalma ve abone 
20 Çeşitli yayın masrafları 

452 a Teknik yardımdan faydalanmak suretiyle ecnebi memleketlere 
gönderileceklerin harcırah ve masrafları 

453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 

YEKÛN 

[2] SAYILI CETVEL 

Devlet Plânlama Teşkilâtı 

Fasıl : 420. — Araştırma ve inceleme ile ilgili her çeşit masraflar. 
Devlet Plânlama Teşkilâtının kanunla kendisine mevdu, .vazifeleri yerine getirebilmesi için plân

lama mevzuunda yapacağı her türlü araştırma ve incelemelerde muayyen işin devam müddetince 
istihdam edeceği personelin yevmiye ve 6245 sayılı Kanuna göre tahakkuk edecek harcırahları; 
plânlama ve plânların uygulanması mevzuuna giren araştırma ve incelemelerin teşkilât dışındaki 
yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahıslara yaptırılması dolayısiyle ödenecek proje bedeli veya 
bununla alâkalı ücret ve her türlü istihkakları; plânlama ve plânların uygulanması ile alâkalı ko
nularda tertiplenecek ilmî toplantı ve seminerler dolayısiyle davet edilen eşhasın her türlü zaruri 
yol masrafları ile ikamet masrafları, Devlet Plânlama Teşkilât Kanunu gereğince toplanacak özel 
ihtisas komisyonlarına iştirak edeceklerin 6245 sayılı Kanuna göre tahakkuk edecek harcırahları; 
araştırma ve inceleme ile alâkalı makin a ve malzemenin ithalde alman her türlü vergi, resmi 
nakliye, ardiye ve komüsyon ücretleriyle bunların montaj bakım ve tamir masrafları bu tertipten 
ödenir. 

Fasıl : 409. — 30. 9 . 1960 tarih ve 91 sayılı Kanunun 17 nei maddesi gereğince mukaveleli yerli 
personel ücret ve saire istihkakları ile harcırahları. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı Kanununa bağlı bir sayılı cetvelde yazılı kadrolarda aynı kanunun 17 
nei maddesine göre mukaveleli istihdam edilecek yerli personelin mukavele hükümlerine göre leh
lerine tahakkuk eden ücret ve sair istihkakları ile harcırahları bu tertipten ödenir. 

20 000 
3 000 

45 000 
100 000 
23 000 

40 000 
40 000 

996 404 

( S. Sayısı : 117 ) 


