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rüyüşü Hürriyeti hakkındaki Kanunida 
değişiklik yapılmasına dair kanun tasa
rısı ve İçişleri ve Adalet komisyonları 
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İ n c i ek) 82:8)) 

2. — Kayseri Milletvekili Enver Tur
gut ve 13 arkadaşı ile Anikara Milletve
kili Osman Süğukpmar ve 30 arkadaşının, 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa bâ
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lifleri ve Amasya Milletvekili Salih Ay-
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rısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonla
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I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu birleşimde iki oturum yapan Genel Ku
rulda : 

Ordu Milletvekili Memduh Ekşi, Ankara'nın 
havasının kirlenmesi konusunda gündem dışı 
demeçte bulundu. 

Atatürk Akademisi kanun tasarısı (1/540; 
S. Sayısı : 736 ve 736ya 1 nei ek) nin görüşül
mesi, ilgili komisyon Genel Kurulda hazır bu
lunmadığından, ertelendi. 

17.1 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü 
Hürriyeti hakkındaki Kanunda değişiklik ya
pılmasına dair kanun tasarısı (1/520; S. Sayı
sı : 694 ve 694'e 1 nei ek) nin müzakeresi ta

mamlandı. Tasarının tümünün açık oya sunul
ması hakkında verilen- 15 imzalı önerge gere
ğince tasarı açık oya sunuldu ve çoğunluk sağ-
1 anamadığı bildirildi. 

11 Ocak 1973 Perşembe günü saat 10,00'da 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,20'de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanveıkili Manisa 
Vahit Bozath M. Orhan D aut 

Kâtip 
Kayseri 

Tufan Doğarı Avşargü 

II. — fffîLESS KAĞITLAR 

TeMÂfler 
1. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, ha

yat pahalılığı ile mücadele Kanun teklifi 
(2/804) (Ticaret ve Plân komisyonlarına) 

2. — Bursa Milletvekili Kasım önadım ile 
Istanlbul Milletvekili Kâzım Özeke'nin, 6 Ocak 
1961 gün ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun 47 nei maddesinin 2 nei bendi ile 48 nei 
maddesinin değiştirilme'sine dair kanun tekli
fi (2/805) (Maliye ve Plân komisyonlarına) 

3. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 1005 sayılı Kanunun 2 nei 
maddesinin son fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi (2/806) (Millî Eğitim, İç
işleri ve Plân komisyonlarına) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, yatanı hizmet tertibinden 
maaş alanların ölümünden sonra maaşlarının 
yarısının muhtaç eşlerine kalması hakkındaki 

kanun teklifi (2/807) (Maliye ve Plân komis
yonlarına) 

5. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün 
ile Balıkesir Milletvekili Kemal Erdemi'n, 1327 
ısayılı Devlet Memurları Kanununun ek geçici 
15 nei maddesinin birinci fıkrasının değiştiril
mesine dair kanun teklifi (2/808) (Plân Ko
misyonuna) 

6. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 1972 yılı Bütçe Kanununun 15 nei miad-
. d esi nin 2 nei fıkrası gereğince 1972 yılı için 
geçerli bulunan, kadroların Adalet Bakanlığı 
Yüksek Hâkimler Kurulu bölümüne yeni kad
rolar ilâvesine dair kanun teklifi (2/809) (Kar
ma Bütçe Komisyonuna) 

Tezkereler 
7. — Alanya'nın Payalar köyü hane 12, cilt 

13, sayfa 62'de nüfusa kayıtlı Hasanoğlu, Zahi-
de'den doğma 1942 doğumlu Mustafa Cinas'm 
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ölüım cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi (3/995) (Adalet Komisyonuna) 

8. — Aydın ilinin Yenipazar ilçesine bağlı 
Paşa köyü, cilt 8/1, hane 11, sayfa 82 numarada 
nüfus siciline kayıtlı Kasıımoğlu, Hatice'den 
doğma 19 . 3 . 1944 doğumlu Mustafa Çelen-
oğlu'nun ölüm cezasına çarptırılmasına dair 
Başjbakanlık tezkeresi (3/99r6) (Adalet Komis
yonuna) 

Raporlar 
9. — -G-ayrimenkuıl Eski Eserler ve Anıtlar 

Yülksek Kurulu tenkiline ve vazifelerine dair 
2 Temmuz 1951. tarih ve 5805 sayılı Kanunun 
2 nci 'maddesinin birinci fıkrası «K» .bendinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
na dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan de-

1. — İstanbul Milletvekili Hasan Türkay'ın, 
Türk Denizcilik Filosunun yetersizliği konusun-
de gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşma taleple
ri var; onları imkân nispetinde yerine getirece
ğiz. 

Sayın Hasan Türkay, Türk denizcilik filo
sunun yetersizliği üzerinde söz istemişlerdir. 

Buyurunuz efendim. 
HASAN TÜRKAY (İstanbul) — Sayın Baş

kan, değerli milletvekilleri; 
Deniz ticaret filomuzu çok yakmdan ilgilen

diren, sayın Hükümetimizin ve özellikle Ulaş
tırma Bakanımızın dikkatle üzerinde durması 
ic ab eden önemli bir konuyu izah etmek için hu
zurunuza çıkmış bulunuyorum. 

ğişiHikler hakkında Millet Meclisi Millî Eğitim, 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/365; Cumhu
riyet Senatosu 1/88) (M. Meclisi S. Sayısı : 
417, 417'ye 1 nci ek ve 417'ye 2 nci ek; Cum
huriyet 'Senatosu S. Sayısı : 114) (Dağıtma ta
rihleri : 23 . 8 . 1971, 29 . 11 . 1971 ve 11.1.1973) 
(OÜNDEME) 

10. — Eski Eserler kanunu tasarısı ile Bur
dur Milletvekili Mehmet Özibey'in, Türkiye mü
zelerinden eşyayı dışarı çıkaranlara bir sene
den beş seneye kadar hapis ceaası verilmesi 
hakkında kanun teklifi ve İçişleri, Adalet, Ma
liye, Millî Eğitim ve Plân komisyonlarından 
3'er üye seçilerek kurulan 17 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/85, 2/428) (S. Sayısı : 
672 ve 672'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
15 . 5 . 1972 ve 10 . 1 . 1973) (GÜNDEME) 

Sayın arkadaşlar, Türkiye'ye gemi ithali 
Bakanlar Kurulu Kararnamesine göre şarta 
bağlanmıştır. 

Şöyle ki : 
1. Kuru yük gemileri 5 - 8 yaş arasında ve 

2 500 DWT tondan aşağı olamaz. 
2. Tankerler ise azamî 3 yaş ve 10 000 

DWT tondan aşağı olamaz. 
Hal böyle iken İstanbul'da bir firma iki adet 

15 - 20 yaş arasında hurda tankerleri yurda 
sokmuş, Türk bayrağı çekerek Türkiye Petrol
leri Anonim Ortaklığına, turing charter muka
vele yapmıştır, bağlanmıştır. 

Çene İstanbul'ca bir firma bu kararname
nin boşluklarından istifade edip başka bir dev
lete paravanalılk yaparak bir adet 2 500 DWT 

BÎRÎNCİ OTURUM 

Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN : Başkacnvelkiili Vahit Bozatlı 

KÂTİPLER : Şevket Doğan (Kayseri), Mulhittioı Sayını ('Ga&iaıııtep) 

BAŞKAN — Millet Meclisimin 38 nci Birleşi rrini açıyorum, müzakerelere başlıyoruz. 

IH. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

— 77 — 
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tonluk ibir tanker ile üç adet 26 000'er tonluk 
maden gemisi alımı için/Japonya'da temaslara 
ve belki de sipariş faaliyetlerine geçtiği, bu 
sektör piyasasında söylenmektedir. 

'Çağımızda süper Devlet diye tanınan Ame
rika, Rusya, Japonya, Almanya, İngiltere ve 
birçok ileri ve zengin memleketler arasında 
dünya ileniz ticaret filosu tonaj itibariyle 4 ncü 
gelen ve her türlü yeni gemi yapabilen kom
şumuz Yunanistan Via armatörlerin dışarıdan 
gemi saltınalımasmda hiçJbir yaş kaydı (konulma
mıştır. 

'Sayın arkadaşlar, 1973 - 1974 yılı sonunda 
ithalât ve İhracatımız, istatistikî plânlara göre, 
ibugünküno kıyas, edilmeyecelk oranda artacak 
ve biz gemi eksiğimizden mütevellit dışarıya 
navlun olarak milyonlarca, milyarlarca döviz 
vereceğiz. İşin hazin ve garip tarafı da yaban
cıların yaşlı gemilerine para kazandıracağız. 
Yani, yabancıların yaşlı gemileri Türk bayrağı
nı haridırala çekecek; gelecek resmî 'bir teşek
külle anlaşma yapacak ve geminin içindeki bü
tün mürettebat yabancı bir devletin mürettebatı 
olacak ve bizim milyonlarımız ve milyarlarımız 
bu kararnamenin boşluğundan istifade etmek 
suretiyle dışarıya çıkacak... 

Kanaatimce, gemi sanayii milyarlarca lira
lık yatırım ve krediler isteyen bir sektördür. 
•Biz bu sahada tüm olarak faaliyete geçene ka
dar dünya deniz ticaret filolarının alımında 
movcüdolmayan yaş tahdidinin 'bizde de kaldı
rılın alsı, hiç, olmazsa tahdit yaşının üç yaş veya 
beş yaş ileriye götürülmesi millî menfaatleri
mize daha uygun olur kanaatindeyim. 

13u itibarla, yukarda belirttiğim hususlar 
hakkımda meselenin ehemmiyetine binaen sayın 
•Hükümetimizin veya Ulaştırma Bakanımızın 
Yüce Meclise en kısa zamanda tatmin edici ibir 
bilgi vermesini rica ediyorum. 

Eğer, Hükümetimiz, ,Saym Ulaştırma Baka
nımız 'bu çok önemli (konuda Yüce Meclise en 
kısa zamanda bilgi ve imlediği takdirde memle
ketimizin millî menfaatleriyle çok yakından il
gili olan bu -konu hakkında Yüce Meclise, bu 
konuyu araştırmak ve -eleştirmek için bir Mec
lis araştırması önergesi getirmeyi de düşündü
ğümü arz ederim. 

Saygılar sunarım, 

2. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara-
ca'nın, Erzurum Şeker Fabrikasının üreticilere 
verdiği kredi konusunda gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — ;Saym Gıyaısettin Karaca, Er
zurum Şeker Fabrikasının üreticilere verdiği 
kredi konusunda söz istemiştir. 

Buyurunuz efendim. 
. OIYASETTİN KARACA (Erzurum) — Sa
yın Başkan, sayın mille'tveikilleri'; 

Huzurunuzda, bölgemizde şeker pancarı 
'müstahsillerinin mâruz kaldığı çok (haksız bir 
muameleyi ifade etmek 'mecburiyetinde kaldı-
ğıni-için özür dileyeceğim. 

Krzurum Şeker Pancarı Şirketi, Erzurum 
ve 'Erzincan nıüstalhsillerinden -besili sığır al
mak üzere bir âkit yapmıştır. Yapmış olduğu 
mukaveleye göre üç aylık vâde ile müstahsile 
% 18 faizli ve hayvan başına 900 lira avans 
vermeyi kalbul etmiştir. Bu şekilde de yazılı 
mukavele, Âkit Taraflar arasında tanzim edil
miştir. Mukavelenin 'başlangıç tarihi 5.9.1972'dir, 
üç. aylık geçerlik müddetinin sonu 5 . 1 . 197.3 
tarihidir. 

Müstahsil faizli avans mukabilinde almış 
olduğu besili hayvanları şartnameye uygun ola
rak .besledikten sonra üeüricü ayın hitamında 
Erzurum, Şeker Pancarı Şirketi bu hayvanları 
daha önceden tespit etmiş olduğu randıman üze
rinden almak mecburiyetinde iken, üç aylık 
müddet Ocak ayında bitmiş olmasına rağmen 
şirket, müstahsilin elinde bulunan bu hayvan
ları henüz alamamış durumdadır ve alamıyor. 
Halihazırdaki duruma göre, Erzurum ve Erzin
can müstahsilinden bu şirketin almak mecburi
yetinde olduğu 20 640 haş hayvan henüz alın
mamıştır. Bu selbcple kendilerine müteaddit 'de
falar müracaat etmelk mecburiyetinde kalan 
müstahsillere ilgili şirketin verdiği cevap şu
dur: 

«Günde, Erzurum müstahsillerinden 100, Er
zincan müstahsillerinden de 100 adet olmak üze
re ceman 200 adet baş hayvanı ancak alabiliyo
ruz.» 

Muhterem arkadaşlarım, 20 640 hayvan 200'e 
bulduğumuz takdirde tahminen ve takriben bü
tün hayvanların alımının ancak 1973 yılının 
Nisan ayında biteceği gerçeği ortaya çıkar. 

Şimdi, mukavele şartlarına göre 5 . 1 . 197o 
tarihinde bu hayvanların alınması icabettiği 
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halde, Nisan 1973 sonunda ancak alınabileceği I 
ifade edilmektedir Buna sebep olarak da «Et 
ve Balık Kurumunun depoları doludur, elde pa
ra yoktur» deniliyor. Üstelik % 18 faizle kredi 
verilmiş olmasına rağmen, şimdi aldığı hayvan
ların parasını dahi ödememektedir, âtiye mu-
zaf bir tarihte ödemek üzere bu hayvanları tes
lim almaktadır. 

Arkadaşlarım, müstahsil 5 . 1 . 1978 tari
hinde bu almış olduğu hayvanları ilgili şirkete 
yapılan mukavele gereğince vereceğini düşüne
rek, bu durum muvacehesinde kendi malî kud
retini ve durumunu planlamıştır. Bunlar zama
nında alınmayınca Erzurum'da karda, kışta, kı
yamette 20 640 büyük baş hayvanın barınak 
yeri yoktur, yiyecek yemi ve alafı da yoktur. I 
Bunlara bugünkü rayiç, üzerinden barınak için 
yer kiralasa, ahır veya ağıl kiralasa, bunlar için 
alaf almış olsa dünyanın masrafını tutacak, yap
mış olduğu mukaveledeki durumun çok daha 
üstünde büyük bir zararla karşı karşıya kala- I 
caklar. Üstelik, müstahsil 5 . 1 . 1973 tarihine 
göre üç aylık faiz gözönüne almıştır, otomatik-
man ilgili şirket bu hayvanları alamayınca, üç 
ay daha uzatınca üç ay daha kendi iradesinin I 
dışında yüzde 18 faiz vermek durumunda kah- I 
yorlar. Durumun son derece nazik olduğunu, I 
müstahsilin büyük bir zararla karşı karşıya kal- I 
dığmı, hayvanların da telef olacağım bu m ev- I 
sim icabına göre düşünmek ve takdir etmek, I 
şüphesiz ki insaflı ve duygulu vicdanların sa
hip olacağı bir gerçektir. 

Bu durum karşısında vatandaşlar Ankara' I 
ya kadar gelmek durumunda kalmıştır. Müstah- I 
sil mağdur edilmiştir, mukavele şartlarını ilgili I 
şeker şirketi ihlâl etmiştir, Et ve Balık Kuru
munun deposunda yer varmış - yokmuş, depo 
doluymuş, param yokmuş, kredi yokmuş; muka- I 
veleyi yaparken bunları nazarı itibara alması I 
lâzım gelir. Müstahsil tarafından akde aykırı 
bir hareket olmuş olsa, idare, hiç, gözünün yaşı- I 
na bakmadan, bunların zararlarını dahi düşün
meden kendi lehine bir davranışın içine girecek
tir. 

Bu sebeple, müstahsilin daha fazla zarara 
girmemesi için, şimdiye kadar almış olup da pa
rasını ödemediği bu veresiye paraları ve kredi- j 
leri derhal ödemesini, 20 640 baş malın teslim 
vâdesi geçtiği halde imtina etmektedir, bir üç 
ay daha beklemeye de imkânı bulunmadığına | 
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göre, derhal ve zaman geçirilmeden alınmasını, 
aksi takdirde maruz kalacağı zararları da öde
yeceğine dair yeni bir mukavele tesisi hususun
da müstahsillerin vâki talebinin kabulü yolunda 
gerek Hükümetin ve gerekse yetkili bakanların 
lâzım gelen hassasiyeti göstermelerini arz eder 
saygılarımı sunarım. 

3. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaftanhn 
iümerbank Genel Müdürlüğü ile Teksif ara-
nndaki toplu sözleşme müzakereleri konusunda 
(m*> '7em dut demeci. 

BAŞKAN — Malatya Milletvekili sayın Mııs-
Ufa Kaftan, «Sümerbank Genel Müdürlüğü ve 
1 Asif arasındaki toplu sözleşme müzakereleri» 
konusunda gündem dışı söz talebinde bulunmuş
sunuz, buyurun efendim. 

MUSTAFA KAFTAN (Malatya) — Muhte
rem arkadaşlarım, belki bir gün bir Hükümet 
üyesi arkadaşımızın cevap vereceği ümidiyle 
özellikle tekstil dalında çalışmakta olan işçileri
mizin sorunlarıyle ilgili olarak gündemdışı söz 
almış bulunuyorum. 

Bildiğiniz gibi, Sümerbank Genel Müdürlü
ğü ile Teksif arasında yapılmakta olan beşinci 
dönem toplu iş sözleşmeleri Haziran ayından be
ri devam edegelmektedir. Binlerce Teksif üyesi 
7 aydan beri bir türlü sonuçlanamayan yeni söz
leşmeden umduklarını bulamamanın üzüntüsü 
ve burukluğu içerisindedirler. 

İşveren.sıfatiyle, Sümerbank Genel Müdür
lüğü, bilinen ve aksini inkâr etmenin mümkün 
olmadığı hayat pahalılığını görmezlikten gel
mektedir. Genel olarak bütün tüketim madde
lerinde fiyatlar süratle artmaktadır. Özellikle 
gıda maddeleri üzerinde, diğer maddelere kı
yasla anormal bir fiyat artışı olduğu, ıstırabını 
hepimizin hissettiği bir gerçektir. 

Bilhassa bu kürsüden çok söylenmiş ve çok 
tekrar edilmiş bu konuların teferruatına gir
meden belirtmek yerinde olur ki, toplumun ça
lışanlar kesiminin diğer gereksinmeleri bir ya
na hiç olmazsa beslenme ihtiyacının asgarî bir 
ölçüde karşılanması sosyal devlet anlayışımızın 
bir gereği olmalıdır. 

Toplu iş sözleşmelerinin, en büyük işveren 
sıfatıyle Devlete tahmil edeceği yükün ağırlığı 
elbette maliyete tesir edecek, toptan eşya fiyat
larında genel bir artış elbette olacaktır. Bu ka
çınılmaz ekonomik kuralın piyasa üzerindeki 
olumsuz etkisinden endişeye kapılan Hükümet-
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ler, takip edecekleri fiyat - ücret politikasıyle, 
çalışanların, toplumun diğer kesiminden daha 
fazla müteessir olmalarına göz yummuş sayıla
caktır. Böyle bir ücret - fiyat politikası ise, 
Anayasamızın çalışma ve sözleşme hürriyetini 
düzenleyen 40 ncı, iktisadî ve sosyal hayatı dü
zenleyen 41 nci maddesinin amaçlarına uygun 
düşmez. 

Onun içindir ki, bütün toplu iş sözleşme mü
zakerelerinde olduğu gibi, söz konusu ettiğimiz 
Sümerbank ile Teksif arasındaki görüşmelerde 
de Hükümet, Anayasamızın maksadına uygun 
olarak devreye girmeli, Teksif üyelerinin aylar
dan beri süregelen ve bir türlü bitmeyen müza
kerelerini olumlu bir sonuca vardırmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, bizzat müşahadeleri-
me dayanarak belirtmek isterim ki, çalışanlar 
arasında en az ücret alan kitle tekstil işçileri-
rimizdir. Hükümet, bütün Kamu İktisadî Ku
ruluşlarına belirli bir yüzde üzerinden zam yap
mak eğiliminde görülmektedir, toplu iş sözleş
meleri münasebetiyle. Bu, ekonomik olmadığı 
gibi âdil de değildir. 

örneğin, Kömür İşletmelerinde çalışan işçile
rin işgüçlüğü, iş riski olmadığı gibi, liman işçi
lerinin işgüçlüğü, iş riski ve yıpranma kriteri 
de bir tutulamaz. Aynı kıstaslar ele alındığı 
takdirde tekstil sanayii dalında ciğerlerini pa
muk tozlarına bulayarak ömrünü tüketen, be
denini ve kafasını en teknik ve en süratli mo
dern dokuma tezgâhlarının sayısız mekikleri 
arasında yıpratan tekstil işçilerinin durumu da 
demiryolu işçilerinin şartlarına benzemez. Bu
nun içindir ki, bütün işçi kesimleri için görev
lerinin, görev güçlerinin ölçüsü de nazarı itiba
ra alınmadan değişmez bir yüzde üzerinden işçi 
ücretlerine zam yapmak, gerçeklere uygun düş
mediği gibi, çalışma hayatımızı düzenleyen sö
zünü ettiğimiz Anayasa hükümlerine de uygun 
düşmez. 

Teksif işçileri, Sümerbank Genel Müdürlü
ğünün şu ana kadar olan toplu sözleşme müza-
kerelerindeki tutumundan hoşnutsuzdurlar. Tür
kiye'nin en eski ve en büyük Kamu İktisadî 
Devlet Kuruluşu olan Sümerbank'm Türk teks
til sanayiinde bütün kuruluşlara önderlik eden 
bir müessese olduğu gibi, işçi - işveren ilişkile
rinde de Türkiye'deki bütün kuruluşlara sos
yal adalet, sosyal güvenlik ve sözleşme hürriye-
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1 ti yönünden örnek olmasını, tekstil dalında ça
lışan işçilerimizin içinde bulunduğu ağır koşul
ları takdir etmelerini bekler, hepinize saygılar 
sunarım. 

4. -— Ankara Milletvekili Kemal Ataman'm, 
Başkent Ankara'da çekilen su sıkıntısına dair 
gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Ankara Milletvekili sayın Ke
mal Ataman «Başkent Ankara'nın günlerdir su
suz durumda bulunmasıyle» ilgili olarak gün
dem dışı söz talebinde bulunmuşsunuz, buyuru
nuz efendim. 

KEMAL ATAMAN (Ankara) — Sayın Baş-
I kan, sayın milletvekilleri; 
I Atatürk, büyük ümitlerle başkent yapp'.ıştı 
I Ankara'yı. Türkiye'nin kalbi ve gözü olacaktı 

Ankara, Türkiye'sine yaraşır bir düzen, bir gü
zellik ve intizam olacaktı Ankara'da. Çünkü 

I Ankara, Anadolu'nun başkentiydi, ama şimdi 
Ankara çirkinliğin, düzensizliğin ve pisliğin 

I meydana getirdiği bir beton şehri haline gelmiş-
I tir. Kirli havası yetmiyormuş gibi şimdi de bu 

kirlilikten temizlenmek için Ankara halkı gün
lerdir bir damla su bulamamaktadır. 

I Su, temizliğin temelidir. Temizlik, Allah'ın 
1 kullarına büyük lûtfudur. Bugün Ankaralılar 

Müslümanlığın şartlarından olan mecburiyetle-
I rini bile yerine getirememektedirler. Gecekon

dular aylardır su bulamamaktadır, vatandaş 
karı eriterek içecek suyunu temin etmektedir. 

I Ankara âdeta Kerbelâ çölüne döndü bu müba
rek bayram öncesi. 

I Değerli arkadaşlarım, gazetelerde okuduğu
muza göre, Genel Müdür, barajlarda su olmadı
ğını söylemektedir. Bugün Bayındır barajında 

l su vardır, ama akıtılma çareleri aranmamıştır. 
I Kaldı ki, gazeteleri takip ederseniz göreceksiniz 

ki, birinci Çubuk barajmdaki su keyfî olarak 
boşaltılmıştır ve bu durumu bile bile Ankara 
Belediyesi daha önceden Ankara'nın su ihtiya
cını karşılamak için gerekli tedbirleri almamış
tır. 

Değerli arkadaşlarım, bu ülkede, bu .başkent
te belediye yok, belediye başkanı yok mu?.. 
Duyduğumuza göre, Belediye Başkanının apart-
manmdaki su devamlı olarak akmaktadır, ama 
diğer yerler günlerdir, aylardır bir damla su 
bulamamaktadır. Kışın bu şiddetli soğuğunda 
kömür bulamayan, odun bulamayan vatandaş, 

I şimdi de bırakın temizliği, içecek bir damla su 
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bulamamaktadır. Ankaralıların en yakın zaman
larda su duasına çıkacaklarını duyarsanız şaş
mayınız. Kirli havasıyle, yollara taşan çöp yı-
ğmtılarıyle, pisliğiyle Ankara esasında kaderi
ne terkedilmiş ve sahipsiz kalmıştır. 

Sayın Hükümet, bu çok Önemli sorun için 
gerekli kararı alarak en kısa zamanda İra so
runa bir çare bulmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, başkentin bu gözle 
görülür âcil ve önemli sorununa sayın Hükümet 
çare bulamazsa, memleketin diğer sorunlarını 
halledeceğine inancım azalmaktadır. Halkımız, 
mübarek Kurban Bayramı öncesi gözlerini bize 
çevirmiştir. Hükümet için görev olan bu soru
nun öncelikle halledileceği inancını taşımakta
yım. 

Sayın Başkan, sayın Meclise saygılar suna
rım. (Alkışlar) 

5. — Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız*m 
GİMA müessesesindeki yolsuzluk iddiaları üze
rinde gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Kapısız, «Gima müesse
sesmdeki yolsuzluk iddiaları üzerine çok kısa 
bir beyanda bulunmak istiyorum» demişsiniz, 
buyurun efendim. 

İSMET KAPISIZ (Yozgat) — Sayın Baş
kan, çok değerli arkadaşlarım; 

5 Ocak 1973 tarihli Birleşimde Manisa Mil
letvekili çok değerli arkadaşım Vehbi Sınmaz 
bey, 1956 yılında kurulan ve bugün 17 nci ku
ruluş senesini idrak eden Gima'da geçmiş sene
lere ait birtakım yolsuzluklar olduğunu belirten 
ve bugünkü idarecilerin de bâzı tutumlarını 
eleştiren bir konuşma yapmıştır. Elbette kendi
ne göre birtakım bilgileri ve tetkikleri vardır. 
Ben şahsen sayın Sınmaz arkadaşım gibi, bir 
müessesede yapılan yolsuzluk hakkında kendile
rinin gösterdiği hassasiyeti gösteren bir arkada
şınızım, ve Hükümetin bu müesseselerde gere
ken teftiş ve kontrolü yapmasının ve müsebbip
ler hakkında en şiddetli cezaların verilmesi ta
raftarıyım. 

Biraz gecikmekle beraber, herhalde sayın Ti
caret Bakanı, değerli arkadaşımın bu iddialarına 
bu kürsüden gereken cevabı vereceklerdir ve 
Yüce Meclis de aydınlanacak, arkadaşlarım bu 
müessese hakkındaki kanaatlerini oluşturacak
lar, lehte ve aleyhte bir hükme varacaklardır. 
Benim bu kısa mâruzâtımla söylemek istediğim 
husus şudur : 
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Gima'nın kuruluşundan bugüne kadar 17 se
ne zarfında üç yıl kâra geçmiştir. Birisi de bu 
senedir. 1971 ve 1972 faaliyet devresinde Gima' 
nm kârı, iddia edilen yolsuzlukların aksine, 
üçüncü defa 17 sene müddet zarfında 3,5 mil
yon olarak bugün vücut bulmuştur. Başında 
çok değerli bir arkadaşımız vardır. Birinci dev
rede milletvekili ve Ticaret Bakanı olarak bu
lunmuş olan Fenni İslimyeli beyle şahsen be
nim hiçbir hususiyetim yoktur, gıyaben tanırım. 
Dürüst, faziletli bir arkadaşımızdır. Bundan 
böyle de Gima'nın geçmiş senelerdeki hatalı tu
tumu ve bâzı bünyede arız olan yolsuzluk iddi
aları hakkında kadrosuyla birlikte gayet titiz 
bir şekilde çalışmakta olduğunu biliyorum. Ar
kadaşımızın gayretli, çalışkan, bilhassa bu kür
süde dile getirilen yolsuzluk iddiaları hususun
da da son derece titiz bir tutumda olduğunu da 
Yüce Meclise beyan etmeyi ayrıca bir vicdanî 
borç telâkki ederim. 

Değerli milletvekili arkadaşlarımızın görüş
lerine hürmet etmekle beraber, bir ticarî mües
sese durumunda olan Gima'nm Türk ticaret ha
yatında ticarî durumunu, itibarının üzerinde 
birtakım spekülâsyonlar yapılacağı hususunu 
gözönünde bulundurarak, mesul arkadaşlardan 
bu müesseseler hakkında gerekli bilgileri, do
kümanları aldıktan sonra konuyu Hükümetin 
dikkatine sunmanın daha iyi olacağı hususun
daki kanaatimi arz eder, bana bu açıklama fır
satını vermiş olmasından dolayı sayın Başkana 
teşekkürlerimi sunar, Yüce Meclisi saygılarım
la selâmlarım. 

6. — Devlet Bakanı Boğan Kitaplının, An
kara Milletvekili Kemal Ataman'ın Başkent An-
kara'daki su sıkıntısı ve Yozgat Mületveküi İs
met Kapısız'ın GİMA müessesesindeki yolsuz
luk iddialarına dair gündem dışı demeçlenne 
cevabı. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun) — Sayın Başkan, söz istiyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Kitaplı. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

Beş arkadaşımız huzurunuzda gündem dışı 
görüşlerini belirttiler. Bunların içinde şu anda 
cevaplanması mümkün olmayan hususlar var. 
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Teknik bilgiyi icab.ediypr, rakam gerekiyor. O 
bakımdan, bu vasıfta olanları, bir arkadaşımın 
siteminin aksine, arkadaşlarıma intikal ettire
ceğim ve en kısa zamanda huzurunuzda cevap
ları verilecektir. 

Sayın Ataman arkadaşımın gündem dışı gö
rüşmesine cevap verme durumundayım. Çünkü, 
şu bir - iki gün içinde bu âcil ihtiyacın kesif 
faaliyeti içinde ben de bulunmak durumunda 
oldum. Hakikaten Ankara'nın bir su problemi 
vardır ve bu problem yeni değildir; fakat, şu sı
rada, gayrimüsait hava şartları sebebiyle had 
safhadadır. Öyle temenni etmemek gerekir ama, 
daha da zor bir duruma, eğer yakın zamanda 
karlar erimezse veya yağmur yağmazsa, Anka-
ra'lıların hazır bulunması lâzım. 

Bu husus yeni değildir diye arz etmiştim. 
Bu sıkıntı, öteden beri vardır. Nitekim, bunun 
için Kurtboğazmdan Ankara'ya su nakli için bir 
büyük faaliyet vardır. Ekim ayında tahakkuk 
edecek şekildeydi bu faaliyet. Şimdi bunu en kı
sa, daha kısa, daha yakın zamanda tahakkuk et
tirmek için Hükümet belediye ile faaliyetlerini 
birleştirmiş durumdadır. Daha dün ilgili Bakan-, 
lıklar, belediyenin bu sıkıntısı üzerinde bir top
lantı yapmışlar ve bir önkarara varmışlardır. 

Sayın Kapısız'm burada söylediği hususu, 
eskiden benim de ilgim olması sebebiyle, Tica

ret Bakanlığında' çalıştığım için biliyorum. Bü 
mesele eski meseledir. Daha o zaman tahkik edil
miş, neticesi alınmış ve Umumî Heyetçe bunlar 
mahkemeye sevk edilmiştir. Söylenen husus, ha
len o zamanki mahkemenin devamından ibaret
tir. 

Biliyorsunuz, büyük mağazaları teşvik etmek 
durumundayız. Bilhassa hayat pahalılığı ile 
mücadelede bunlardan istifade etmek en önde 
gördüğümüz prensiplerden birisidir. Bu yolda 
çalışan her türlü kuruluşu Hükümetimiz destek
leme kararındadır. Gima'nın büyük sermayesi 
devlet kuruluşlarına ait olduğundan, daha ko
lay ve daha titizlikle takip ve teftiş edilebilmek
tedir. Bu titizlik halen de devam etmektedir. 
Şu anda Hükümete intikâl etmiş bir yolsuzluk 
bahis konusu değildir. Büyük müessesedir, el
bette ki, ufak tefek bâzı şeyler olur ve müesse
senin bünyesi içerisinde halledilir. Yukarı sevi
yede olursa elbetteki devletin ilgili ve yetkili 
organları gerekeni yapacak durumdadır. 

Sayın Gıyasettin Karaca'nm burada ifade et
tiği ve âcil olduğu anlaşılan meseleyi, hemen 
şimdi toplantı halinde olan ve benim de gidece
ğim Hükümete getireceğim. Öyle ümit ediyorum 
ki, bunda bir formül bulma zorun! uğu var. 

Saygılar sunarım. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyü
şü Hürriyeti hakkındaki Kanunda değişiklik ya
pılmasına dair kanun tasarısı ve İçişleri ve Ada
let komisyonları raporları (1/520) (S. Sayısı : 
694 ve, 694'e 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Dünkü Birleşimde 171 sayılı Kanunun tadi

line mütedair kanun tasarısının tümünün açık 
oya sunulması önerisi işleme konmuş ve gerekli 
oy çoğunluğu sağlanmamış idi. İlgili kanunun 
açık oya sunulmasına mütedair önerge şu: «171 
sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair ta
sarının "tümünün açık oya sunulmasını arz ve 
teklif ederiz.» 

önerge sahipleri : x 

Sayın Ferda GülcyL Burada. 

(1) 694 ve 694'e 1 nci ek 8. Sayılı basmayazı 33 
ncü Birle§im tutamağına ökUdir. 

Sayın Hiçerimez?.. 
HÜSEYİN DOLUN (İstanbul) — Tekabbül 

ediyorum. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Öztürk?.. 
MUSTAFA ÇALIKOĞLU (Çanakkale) — 

Tekabbül ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Öztürk dün yokmuş, sa

yın övet tekabbül etmiş, bugün siz tekabbül 
ediyorsunuz, değil mi Çalıkoğlul 

MUSTAFA ÇALIKOĞLU (Çanakkale) — 
Evet efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Budak i . Yok. 
Sayın Ekşi?.. Yok. 
Sayın Bakirli?.. Yok. 
Sayın Ocakçıoğlu?.. Yok. 
Sayın Okyayi . Yok. 
Sayın ÇetinkayaL Yok. 
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Sayın Aka lL Yok. 
Sayın Ataman?.. Burada. 
Sayın Öktem?.. Yok. 
Sayın Birgit?.. Yok. 
Sayın Çelik 1. Yok. 
Sayın Meşhur?.. Yok. 
Sayın Dolun?.. Buradalar. 
Sayın Avşargil?.. Yok. 
Sayın Angın?.. Yok. 
Sayın Bay tü rk l . Yok. 

Gerekli adette önergedeki imza sahipleri sa
londa mevcut değildir. Bu itibarla açık oy is
temi muamele görmeyecek, yapılmayacaktır. 

İşari oya tabi bulunan Kanunun tümünü oy
larınıza arz ediyorum: Kabul edenler lütfen işa
ret buyursunlar... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. (CHP sıralarından «Bravo» sesle-
ri) 

2. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 
13 arkadaşı ile Ankara Milletvekili Osman So-
ğukpınar ve 30 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununa bâzı maddeler eklenmesi
ne dair kanun teklifleri ve Amasya Milletvekili 
Salih Aygün ile İzmir Milletvekili Burhanettin 
Asutay'ın, 506 sayılı Kanunun 73 ncü maddesi
nin (D) bendinin değiştirilmesine ve bu kanu
na üç geçici madde eklenmesine dair kanun tek
lifleri ve Çalışma ve Plân komisyonlarından se
çilen ll'er üyeden -kurulu 64 numaralı Geçici 
komisyonu raporu (2/597, 2/598, 2/726) (S. Sa
yısı : 743) (1) 

BAŞKAN — 506 sayılı Kanunun müzakere
sine geçiyoruz. Hükümet ve Komisyon, lütfen 
yerlerini alsın. 

506 sayılı Kanunun tadili ile ilgili teklifin 
1 nci maddesinin müzakeresi yapılmış bulun
makta idi. Ancak, bu maddeyi takibeden mad
deleri Komisyon geri almış olduğundan, Ko
misyonca yeniden yapılan müzakereden sonra 
gelmiş bulunan tasarının 1 nci maddesini - hâtı
ralarınızı tazelemek bakımından - yeniden oku
tup, müzakere işlemini ikmal edeceğiz. 

(1) 743 S. Sayılı basma yazı 13 . 10 . 1972 ta
rihli 145 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

506 sayılı Kanunun 73 ncü maddesinin; (D) 
bendinin değiştirilmesine ve bu Kanuna üç 

geçici madde eklenmesine dair kanun 

Madde 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 73 ncü maddesinin (D) bendi aşa
ğıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir. 

D) Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları 
primi, sigortalının kazancının •% 12,5 idir. Bu
nun % 5,5'i sigortalı hissesi, % 7'si de işveren 
hissesidir. 

Ancak, maden işyerlerinin yeraltı işlerinde 
çalışanlar için Malûllük, Yaşlılık ve Ölüm si
gortaları primi, sigortalının kazancının % 15,5'i-
dir. Bunun % 6,5'i sigortalı .hissesi, % 9'u da 
işveren hissesidir. 

HÜSEYİN BALAN (Ankara) — Sayın Baş
kan, usul yönünden bir noktayı hatırlatmak is
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HÜSEYİN BALAN (Ankara) — Biraz önce 

tümü üzerinde oylama yaptığınız kanunun, dün 
akşam son saatlerde oylandığını hatırlatmak 
istiyorum. 

BAŞKAN — Evet. 
HÜSEYİN BALAN (Ankara) — Bendeniz 

de bu oylamada oyumu kullandım. 
BAŞKAN — Oylandı efendim, tamam. 

HÜSEYİN BALAN (Ankara) — Sabahle
yin siz tekrardan bunu açık oya sunacağınızı 
söylemek suretiyle 15 kişinin adını okudunuz. 

BAŞKAN — Tamam. 

HÜSEYİN BALAN (Ankara) — Bu, usule 
aykırıdır. Sebebine gelince; Akşam açık oya 
sunulmuş olan Kanun, çoğunluk sağlanmadığı 
için bugüne kalmıştır. Bugün tekrar açık oya 
sunmanız gerekirdi, sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Balan, tamam efendim. 
Bunu enikonu tetkik ettik, sabahleyin olsun, 
akşam olsun. Hattâ ilgili Daire Müdürü arka
daşlarıma ona göre hazırlık yapmalarını ifade 
ettim. Sayın Bozbeyli de dahil, o tarihten beri 
açık oy istemi isteklerinin bir hakkı müktesep 
doğurmadığını, yani devamlı o Kanunun illâ 
acık oya sunulması gibi bir hak doğurmadığını, 
eğer açık oy isteyenler hazırsa yürüdüğünü, 
hazır değilse düştüğünü ve uygulamanın da 
böyle olduğunu; gerçek... 
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HÜSEYİN BALAN (Ankara) — Ama ak
şam yürüdü bu usul. 

BAŞKAN — Hayır akşam şöyle oldu efen
dim. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Akşam tak
rirde imzası olan 15 kişi burada idi. 

BAŞKAN — Bir dakika beyefendi. Akşam 
16 tane imzayı tespit ettik de onun için yürüt
tüm. Yoksa akşam da 16 değil, 15 dahi olmasa 
akşam da uygulamayacaktım. Kanunun oya ar
zı şekli işari oydur. 

HÜSEYİN BALAN (Ankara) — Tabiî ka
rar sizindir. 

BAŞKAN — Hayır, hayır. En küçük... 
HÜSEYİN BALAN (Ankara.) — Ben bu du

rumu tespit etmek ve bunun zabıtlara geçme
sini sağlamak için arz ettim. 

BAŞKAN — Geçsin efendim. En küçük ha
ta olsa sizinle beraberim. Tashih etmek imkânı
mız varsa derhal kullanırız; buyurunuz. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sayın 
Başkan; biraz evvel burada isimlerini okuduğu
nuz arkadaşlar yok idiler. Sonra işari oya da
hil oldular. Yani bu da nedir? 

BAŞKAN — Şimdi çok iyi takdir edersiniz 
ki; bu tabiî talep edenlerin, oya katılan katıl
mayan üyelerin bilecekleri bir konudur. Tama
men onların mesuliyetini mevdu bir konudur. 
Yalnız, bir üye isterse salonda da hazır bulunur; 
işari oyun açık oya tebdili konusundaki hakkını 
istimal etmeyebilir. Bu, takdir edersiniz üyenin 
tabiî hakkıdır. Biz zorlayamayız, illâ bu iş... (AP 
sıralarından «Takrirde isimleri olanlar yoktu» 
sesleri) İsimlerinin hepsini birbir okudum 
efendim. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Sayın Başkan, 
müsaade eder misiniz efendim ? 

BAŞKAN — Buyurun. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Sayın Başkan, 
şimdi akşam 15 kişilik bir takrir verildi. Bu 
takrir üzerindeki oylamada bu arkadaşların 
mevcut oldukları anlaşıldı ve neticede ekseriye
tin olmadığı görülünce toplantı dağıldı. (CHP 
sıralarından gürültüler) 
' TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan şimdi yeni bir müzakere mi başladı ? 506 
sayılı Kanunu müzakere edeceğiz, gündeme geç
tik. (CHP sıralarından «Gündeme geçtik» ses
leri) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, mü
saade Jmyurun. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Sayın Başkan; 
bugün verilen buyurduğunuz 15 imzalı takrir, 
dünkü takrir midir, yoksa bugünkü takrir rai
dir? 

BAŞKAN — Dünkü takrir efendim. 
ORHAN DENGİZ (Uşak) — Dünkü takrir 

ise, bugün o takrire göre muamele yapılmaması 
ieabederdi. Çünkü, dünkü takrir vazifesini gör
müştür ve bitmiştir. Bugün yeni bir takrir ve
rilir ; 15 başka imzalı veya aynı imzalı yeni bir 
ikinci takrir verilir. Ancak bu türlü bir mua
mele yapmak imkânı hâsıl olabilirdi. Dünden 
kalmış ve muamelesi tamamlanmış, bitmiş ve 
vazifesini görmüş bir takririn, bugün tekrar ele 
alınıp onun üzerinde bir neticeye ulaşılması ka-
naatımca bu noktadan yanlıştır. 

BAŞKAN — Efendim, haklısınız. Ama ben 
biraz evvel ifade ettim, Ben konuyu enikonu tet
kik ettikten sonra muameleye koydum. 

. ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — Sa
yın Başkan, bu taktik içinde siz de var mısınız? 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — Ne demek o? 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Ne demek is

tiyorsun? Ayıp ayıp. (CHP sıralarından gürül
tüler «Çoğunluğunuzu sağlayın» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Güler... 

ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — Ne 
demek istediğimi sarih olarak belirttim. 

BAŞKAN — Sayın Güler, bir dakika efen
dim, (O. H. P. sıralarından, «Gürültüler»). 

'Sayın Güler, size ihtar cezası.. (Gürültüler) 
Bir dakika efendim, Sayın Güler hakkınızda ih
tar cezası tertibediyorum. Başkanlığın tarafsız 
olacağını, bu makamın saygı değer bir makam 
olduğunu gerek sizin, gerek bizim idrak etme
miz ve o idrak içinde olmamız zorunludur. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — Sa
yın Başkan, delilini söyleyeyim; eğer muamele
den haberiniz yok idi de, dünden beri bu tak
riri niy.e tetkik ettiniz ? 

BAŞKAN — Siz, Başkanlığın bir konuyu 
tetkik etmesini kusur olarak mı görüyor sunuz? 
Tetkik eltmeyişi kusurdur. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — Mu
amele kusurlu değil, bu olayın hazırlanmasında 
iştirakçi olarak görüyorum. 



M. Meclisi B : 38 11 . 1 . 1973 O : 1 

BAŞKAN — Biz lıergün tatbik ettiğimiz 
konuyu mutlaka ertesi güne kalan kısmiyle veya 
gelecek ;mulıte,nıel her türlü konuyu tetkik et
meden buraya çıkmıyoruz Sayın Güler. Hattâ 
şunu söyleyeyim, bir konuda gelmesi muhtemel, 
akla gelebilecek ve ne varsa bütün onları eni 
konu tartışmadan buraya çıkmamaya çalışıyo
ruz, bu yeni değildir, eskiden beri böyledir. Ama 
dikkatinizden kaçabilir, tahmininizin hilâfına 
yen bir olay da bazan karşınıza çıkabilir. Nite
kim, biraz evvel normal verilmiş bir açık oy 
talebi var, onu tetkik ettiğim veçhile aynen tek
rar işleme koyma zorunluğunun öteden beri tat
bik edilen bir usul olduğunu tespit edip, oku
duktan sonra katılan olur, olmaz, iş'ari oya 
sunmak işlemi de hepinizin kesinlikle ve itti
fakla bildiği bir konudur. Başkanlığın herhan
gi bir yetkisi yok. Verilen oylar sizin, takdir 
sizin. Genel Kurul ne şekilde karar verirse biz 
onu ilândan ibaret bir görev yapıyoruz, onun 
dışında bir yetkimiz yok Sayın Güler. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Sayın Baş
kan.. (C. H. P. sıralarından, «Müzakere mi açı
yorsunuz» sesleri). 

BAŞKAN — Efendim, müzakere değil, Baş
kanlığa tereddüt doğan her konuda her üye so
ru tevcih edebilir. Biz, kendilerine konu ile il
gili olarak... (O. H. P. sıralarından «Konu ile 
ilgili, mi» sesler) Konu ile ilgili değil, nihayet 
üyenin yönetimde bir tereddütü vardır, Baş
kanlığın tutumunda bir tereddütü vardır, mü
zakere açmış değilim, açsam, tutumumuzun le
hinde, aleyhinde söz verme pozisyonuna girme
miz iktiza eder. Öyle bir müzakere açmış deği
lim. Esasen bitmiş bir konu, şu anda bir hata
nın bahis konusu olması, bir tekrarlama imkâ
nını bize vermiyor. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ORHAN DENGİZ (Uşak) — Efendim, ma

dem M, bir tetkikiniz. olmuş ve bir usule mü
teallik bir tetkiktir, o takdirde.. 

BAŞKAN — Tetkikim şu konuda efendim, 
müsaade buyurun açıklayayım da, dün 15 - 16 
kişilik imzaları tetkik ettik, hattâ burada kür
südeyken, çoğunluğu bulamayınca, yarın bunu 
otomatik işleme mi koyuyorsunuz, yani bu ka
nunun oya sunulmasında doğmuş, ihdas edil
miş yeni bir durum - talep sahipleri bulunsun, 

bulunmasın- temadi eden bir durum mu oluyor. 
Bu kanunun mutlaka açık oyla kabulü durumu
nu yaratıyor mu yartmıyor mu ? Bana tatbikatın 
öteden beri yaratmadığını her defasında öner
ge sahipleriniaı arandığını ve salonda hazır bu
lunması mecburiyetinin öteden beri tatbik edil
diğini tevsik eden örnekler verince ve bunu ben 
de tetkik edince, bu defa tekrar çoğunluğun 
bulunup bulunmadığını aramak yoluna gittim. 
Onun dışında başka bir tetkikim de yok, Sa
yın Güler'in ifade ettiği gibi teferruatı hak
kında daha fazla olarak bu konuda aklıma bir 
şey gelmiş değil. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Bendeniz de 
bu noktaya temas edeceğim; madem ki tetkikte 
bulundunuz, tüzükte bunun yeri yoktur, bir 
teamül olarak ifade buyuruyorsunuz, öyle de 
yapılmıştır' diye örnekler veriyorsunuz. Bu 
oylamaya geçtiğiniz sırada bunu ifade etme
niz icabederdi. Olsa olsa eksiklik hurdadır. Bu
nu ifade etmiş olsaydınız o zaman bir usul mü
zakeresi açmak lüzumu hâsıl olabilirdi. 

İkincisi; Usul müzakeresi açmadığınız tak
dirde dahi, grubumuzun bu meseleye belki bir 
başka şekilde hal yolu arayacağı muhakkaktı. 
Bu bakımdan, kanaatimce, yapılan muamelede 
eksiklikler vardır ve Meclisin madde madde 
kabul edip getirdiği bir kanunu, sonunda red
dedilmesi tüzüğe göre mümkündür, Anayasaya 
göre mümkündür, her şeye göre mümkündür 
ama, bu güzel olmayan usul başlamış ve maale
sef Meclisimizi üzüntülü bir duruma sokmuş
tur, arz ederim. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Güler. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — Aynı 
takrirle bugüne kadar bu Meclisin teamülünde, 
yahut İçtüzüğünde aynı takrirle iki defa açık 
oy muamelesi ifa etmesi görülmüş müdür1? 

BAŞKAN — Anlamadım Sayın Güler, lütfen 
o kısmı açıklar mısınız? 

ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — 
Meclisimizin teamülünde yahut İçtüzüğünde 
aynı takrirle, bir defa verilen takrirle ikinci 
defa açık oy muamelesi yapıldığı görülmüş 
müdür, buna dair bir emsal var mıdır? 

ORHAN B1RGİT (Ankara) — Burası kah
ve midir? 
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BAŞKAN — Arzu •elliyorsanız, sizin de tet
kik etmeniz, emsal bulmanız mümkün. Ben de 
size tetkik edip,- bunun tarih numarasını takdim 
edip gönderebilirim. Sayın Güler tetkik ettiği
miz durum şu.. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Meclisin ka
rarı vardır. (C. II, P. sı rai arından «.Gürültü
ler»). 

ORHAN BİRGİT (Ankar) — Sayın Başkan, 
Meclisin kararı üzerinde konuşturmayın. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Meclis karar 
vermedi mi, buna saygılı olsunlar (C. H. P. sı
ralarından «Gürültüler»). 

BAŞKAN — Bizim tetkik ettiğimiz durum 
şu; v,e;rilm!iı§ önerge muteberiyetini devam et
tirir. Ancak, 15 kilsinin her defasında bulun
masını aramak zorundayız. Her defasında ha
zır bulunmalarını, oya katıl malarını aramak 
zorundayız, uygulama bu. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Corum) — Sa
yın Başkan, bana verdiğiniz cevapta, tarafım
dan bu sualimin tetkik edilmesi lüzumuna işaret 
etmişt'kıiz.. -

BAŞKAN — Örnek istediniz de onun için 
ıSaym Güler... 

ABDURRAHMAN GÜLER (Corum) — Be
nim sualim şu esasa (müstenitti, dün akşamdan 
,beri bu konuyu tetkik ettiğinize göre, böyle 
'bir emsale rasladmız mı bunu istiyorum. 

BAŞKAN — Emsal istediniz, size şu anda 
bir örnek verimek imkânına ısahip değilim. Be
nim ifade ettiğim şu; önerge, dün hüviyet ka
zandı, bir ıhakkı doğurdu. - bilmiyorum bunu 
anlayacak durumdasınız - açık oya sunulması iş-

' lemi taihafekıuk etti, tahakkuk eden bu hukukî 
durum yarın da aynen devam edecek mi, ıctmc-
yeeek mi artık bu kanun ne olursa olsun açık 
oylama ile Meclisten geçecek yoksa açık oyla 
talepte .bulunanlar gelecek birleşimde bulunsun 
bulunmasın veya tekabbül olsun oilmasm bu açık 
oy düşecek ,mi, tatbikat ne? Zaten diğer konu
larda bir tetkikle ihtiyaç duymadım. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — Öner-
'ge muameleye kondu.. (C. II. P. sıralarından 
(gürültüler»). 

ORHAN BİRGİT (Çorum) — Abdurrah-
maıı beyan merakını tatmin edeceğim diye hep 
konuşturacak mısınız1? 
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TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Meclis ka
rarma karşı gelinmez Saym Başkan.. (O. II. P. 
sıralarından «gürültüler») 

BAŞKAN — Tamam efendim, tamam. Lehte 
de aleyhte de karar verilebilir... (C. II. P. ve 
A. P. miUetvekiılleri arasında «Karşılıklı ve 
anlaşılmayan müdahaleler, gürültüler»). 

BAŞKAN — Müsaade buyanın efendini, 
karşılıklı konuşmayalım.. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Efendim, bi
zim konuşma tarzımız gibi konuşun. Lütfen bu
nu öğrenin (C. II. P. sıralarından «Gürültüler, 
sen öğren» sesleri). 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — İhtarı biz 
almadık. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, müsaade 
buyurun (C. H. P. ve A. P. milletvekilleri ara
sında «(karşılıklı ımüdabalelor») 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
İşçilerin hakkını kovala Sayın Türkay. 

BAŞKAN — Efendim, 1 nei madde üzerin
de söz isteyen sayın üye var mı1? Biraz evvel 
okuttum. 

1 nei madde ile ilgili önerge var, okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
1 nei maddeye aşağıdaki fıkranın ilâvesini 

arz ve teklif ederim. 
Ankara 

Kemal Yılmaz 
EK FIKRA : «1950'den 1970'© kadar Maki: 

na Kimya Endüstrisi Kurumundan ve Devlet 
Demiryollarından emekli olanlar, bir defaya 
mahsus 1186 sayılı Kanunla son istihkakları 
sağlanır.» 

ıSaym Başkanlığa 
Geçici 1 nei maddenin aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Ankara 

Kemal Yılmaz 
Madde 1. — Bu kanun yürürlüğe girdiği ta

rihte, 991 ve 1189 sayılı yasalar çerçevesinde, 
Demiryolları Emekli ve Askerî Fabrikalar Te
kaüt ve Muavenet .Sandıkları kanunları esasla-
rina göre, emekli, âdi malûllük, vazife malûl
lüğü, dul ve yetim aylığı almakta olanların ay
lık tutarları, bu kanun hükümlerine göre yeni
den tespit olunur. 

a) Demiryolları Emekli ve Makina Kimya 
Endüstrisi Kurumu Askerî Fabrikalar Tekaüt 
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ve Muavenet iSandıkları kanunları esasları 
dairesinde em'ekliye ayrılanların emekli, âdi 
malûllük, vazife malûllüğü, dul ve yetim aylık 
tutarları, bu gibilerin daha önce çalışmakta bu
lundukları işyerlerinde aynı unvan, derece ve 
nitelikteki işleri halen yapmakta olan işçilerin 
31 . 12 . 1971'deki ücretlerinde vâki artışlar 
oranında artırılmak suretiyle yeniden hesapla
nır. 

BAŞKAN — Önergeleri işleme koyuyorum. 
ÇALIŞMA BAKANI ALİ RIZA UZUNER 

(Trabzon) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Müzakereyi bitirdik Sayın 

Bakan. 
ÇALIŞMA BAKANI ALİ RIZA UZUNER 

(Trabzon) — Önergeler üzerinde. 
BAŞKAN — Soracağım efendim, işleme 

koydum şimdi soracağım. 
(Ankara Milletvekili Kemal Yılmaz'm öner

gesi ikinci defa okundu.) 
BAŞKAN — Önergeye komisyon ve Hükü

met katılıyor mu efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA BURHANET-

TİN ASUTx\Y (İzmir) — Efendim müsaade 
ederseniz bu önerge üzerinde görüşlerimizi arz 
edelim. 

BAŞKAN — Buyurun, katılıp katılmama ge
rekçeniz Sayın Asutay. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA BURHANET-
TİN ASUTAY (İzmir) — Sayın Başkan, bu 
madde ile ilgili değil onu arz edeceğim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri biraz 
evvel okunmuş ve 1 nci madde üzerinde veril
miş olan önergelerle ilgili bir madde değil. 
50 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 73 ncü 
maddesinin (d) bendinin değiştirilmesi primle 
ilgili yani işçinin ve işverenin ödeyeceği 
primle ilgili. Verilmiş olan önergeler ise ge
çici 1 nci, 2 nci madde de ancak ınazarı dik
kate alınabilir. Eğer bu önergeler 1 nci mad
denin 'müzakeresinde oylanırsa o zaman geçici 
1 nci ve 2 nci madde ile geçici 3 ncü madde
nin müzakeresine lüzum kalmaz. Birbirinden 
tamamen ayrı. Sayın Kemal Yılmaz'm vermiş 
olduğu önerge 991 sayılı Kanuna tabi olanla
rın... 

BAŞKAN — Sayın Asutay, bir saniye mü-
sade rica edebilir imiyim? Üzerine bilâhare ge
çici diye bir işaret konmuş okunmadı. Şimdi 
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önergeyi tetkik edince onu gördüm. Geçici 
diye bir işaret konmuş okunmadı. Şimdi öner
geyi tetkik edince onu gördüm. Geçici 1 nci 
madde diye önergede meşruhat var. Geçici 
1 nci madde de nazara almamız lâzım. Önerge 
üzerinde o zaman işlem yapacağım. Arzu eder
seniz konuşmanızı o zaman yapabilirsiniz. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA BURHANET-
TİN ASUTAY (Devamla) — Tamam Sayın 
Başkan, o zaman mesele kalmıyor. 

BAŞKAN — Peki teşekkür ederim. Sonra
dan ilâve ettirmiş önerge sahibi «geçici 1 nci 
madde» diye. 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ RİZA UZUNER 
(Trabzon) —Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Saym Bakan bu madde ile il
gili mi ? 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ RIZA UZUNER 
(Trabzon) — Madde üzerinde. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili değil bu 
önerge, önergeyi işleme koymuyorum. 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ RIZA UZUNER 
(Trabzon) — Madde ile ilgili efendim. 

BAŞKAN — Müzakere bitti efendim şimdi 
önergeyi okutacağım, onun üzerinde isterse
niz söz alırsınız. 

Madde ile ilgili tek önerge var onu okutu
yorum. 

(Ankara Milletvekili Kemal Yılmaz'm Ek 
fıkra ile ilgili önergesi 2 nci defa okundu.) 

BAŞKAN — Bir fıkra ilâvesine mütedair
dir. Hükümet ve komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA BURHANET-
TİN ASUUTAY (İzmir) — Sayın Başkan, bi
raz evvel tekrar arz ettim, yine tekrar ediyo
rum. Bu da yine ücretlerin artırılmasına dair 
olan bir önergedir. Geçici maddelerde müzake
resi lâzımdır, 1 nci madde yalnız primlerle 
ilgili olan maddedir. Primlerle ilgili olan mad
deye ücret artırılmasını sağlayabilecek bir 
fıkra eklenmesi mümkün değildir, prensibe ay
kırıdır. 

BAŞKAN — Katılmıyoruz. 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA BURHANET-

TİN ASUTAY (İzmir) — Katılmak mümkün 
değil, çünkü bu madde ile İlgili değildir. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet katılıyor mu 
efendim ? 

Saym Bakan tekrar edeceğim maddenin mü
zakeresini bitirmişiz daha evvel. 
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ÇALIŞMA BAKANI ALÎ EIZA UZUNER 
(Trabzon) — Önerge üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Önerge üzerinde katılıp katıl
madığınızı açıklamak için buyurun efendim. 

ÇALIŞMA BAKANI ALt RIZA UZUNER 
(Trabzon) — Sayın Başkanı 

BAŞKAN — Katılmayış sebebini rica ede
ceğim, yahut katılma sebebini. 

ÇALIŞMA BAKANI ALÎ RIZA UZUNER 
(Trabzon) — Onu arz edeceğim, izin verirse
niz gerekçemi biraz rahat sunmak imkânını 
bulayım Sayın Başkan. 

BAŞKAN —• Sayın Bakan konuşmanıza başla
madan yine bir hususu tespit edeyim. Verilmiş bu 
önergenin dışında şu anda hiçbir önergeyi 
de alamayız. 1 nci maddenin de müzakeresi bit
ti, herhangi bir tadilât da yapamayız. Bu hali 
ile oya sunmak durumundayız, buna mecburuz. 
Yani bilmiyorum maksadımı ifade edebildim 
mi? Müzakere bittiği için, önergelere geçtiği
miz için tek bir değişiklik önergesi var, komis
yon katılmadığını ifade etti, gerekçesini kısaca 
yerinden ifade etti. Aynı şeyi siz ifade etmek 
durumundasınız, o yetkiniz var, buyurun. 

ÇALIŞMA BAKANI ALÎ RIZA UZUNER 
(Trabzon) — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım, '.muhterem.1 arkadaşlarımız işçi emeklileri 
ile ilgili çok haklı talepleri çeşitli açılardan de
ğerlendirerek önergeler halinde sunmaktadır
lar. Aslında Sayın Başkan bir hususu tutanak
lara intikal ettirmek ve Yüksek Meclisin ve 
zatı âlinizin ıttılaına sunmak için iki cümle arz 
etmek istiyorum, Bu kanun teklifleri ki bir kıs
mını Bakanlık olarak, Hükümet olarak destek
ledik, Sayın Asutay ve Amasya Milleîtve'kili 
Aygün arkadaşımızın teklifini komisyonda 
oluşturulmasına gayret sarfettik. Ancak Yük
sek Mecliste kanun teklifi görüşülür iken bir 
diğer değerli arkadaşımızın komisyonlarda 
bekleyen kanun teklifi ile birleştirilmesi öner
gesi verilmiş, bu müzakerelerin ne ölçüde yapıl
dığından hükümet olarak bihaberiz. Çünkü ko
misyon hükümeti bu toplantıya çağırımıamıştır. 
Eğer çağırılmış olsa idik bu kabil tekliflerin 
nasıl, nerede monte edilmesi lâzım geldiği ve 
bunların değerlendirilmesi bakımından Bakan
lık olarak değerli arkadaşlarımızın ağırlık ta
şıyan görüşlerini kanalize etnrekte yararlı olur
duk. Bu hususu böylece belirttikten sonra bu
nunla rabıtalı gördüğüm değerli arkadaşımızın 

önergesi üzerindeki görüşlerimi sunmak istiyo
rum. 

Muhterem arkadaşlarım, 1 nci madde sayın 
komisyon sözcüsünün de belirttiği üzere prim
lerle ilgilidir. Haddizatında aktüeryal duruma 
göre yapılan primlerin, prim hesabı değişik bir 
veçhe de taşımaktadır. Bu hali ile kanunun ta
şıdığı yüküm karşılığmdaki prim tamamen ye
tersiz kalmaktadır. Sosyal Sigortalar Kurumu
nun malî ve aktüeryal dengesizliğini biraz daha 
artıracak.bir gelişme kaydedilmektedir. Bu fev
kalâde önemlidir, Yüksek Meclisin daha evvel 
aldığı milletlerarası sözleşmenin de bir gereği
dir. Sosyal Sigortaların malî ve aktüeryal du
rumu açık ve seçik ortada iken, Hükümet ola
rak da katıldığımız, hattâ sistematik ayarlama 
şeklinde kanun tasarısının Bakanlar Kurulunda 
görüşülmekte olduğu bir dönemde, yeniden 
primleri düşük tutup giderleri artırıcı teklifler 
yapmak, Kuruma içinden çıkılmaz 'bâzı yeni 
yükler tahmil edecektir. Bu konuda Yüksek 
Meclisin hassasiyet göstermesini, anlayış gös-
ter,m<esini istirham ediyorum. Yani, yapılan de
ğişiklikle, çeşitli safhalardan geçmiş bu kanun 
teklifinde yapılan değişiklikle 12,5'hık pirimin 
1.3'e çıkması zarureti aktüeryal bir hesap ola
rak karşımızdadır ve yüksek Meclisin bu konu
da bilgi sahibi olmıası gereğine inandığım için 
Sayın Başkan zâtıâlinizin toleransına sığına
rak bu girişi, önsözü takdim etmiş oluyorum. 

Rakamlara meseleyi dökersek tablo şudur : 
71'i %10 ;70 , •% 20; 69... 

HASAN TÜRKAY (İstanbul) — O madde 
gelmedi daha efendim. 

BAŞKAN — Önerge ile ilgi kurun lütfen. 

ÇALIŞMA BAKANI ALÎ RIZA UZUNER 
(Devamla) — Önerge ile ilgili kılıyorum! efen
dim. 

BAŞKAN — Önerge ile ilgi kurun lütfen 
' efendim. 

HASAN TÜRKAY (İstanbul) — O madde 
gelsin de öyle konuşun. 

ÇALIŞMA BAKANI ALÎ RIZA UZUNER 
(Devamda) — 1 nci madde. Hayır, pirime yan
sımasını arz ediyorum Sayın Başkan. 

Şimdi burada önerge yeni bir yük getiriyor, 
durunu nedir; durum tespiti yapmak lâzım. 
Önerge bir bakıma, yeri belki böyle olmamakla 
beraber; fakat yeni bir yük getirmektedir. Bu 
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yük altında Sosyal Sigortalar Kurumunun 1 nei 
madde ile ilgili pirim durumu nedir? Bunu Hü
kümet olarak arz etmemize müsamaha göster
menizi istirham edeceğim. Madde budur efen
dir, pirime atıf yapıyor. 

Şimdi burada, 405 milyon lira civarında bir 
yük geliyor. Bunun pirim olarak yükü, bu ma
tematiksel bir hesaptır, % 2,26'dır. % 1,5 olarak 
saptanmıştır, aradaki boşluk Sosyal Sigortalar 
Kurumunun bugünkü kaynaklarına dönerek 
karşılanması lâzımgelen bir karakter taşımak
tadır: asıl üzerinde bu noktada durmak lâzım. 
dır. Bunları artırdığımız takdirde, yeni primle
ri bu çok daha yüksek prim karşılığı bir raka
mın tespitini 'gerektirecektir. 

Şimdi buna rabıtalı olarak arkadaşımızın 
tdklif ettiği ve bana kadar da gelerek sorun
larını anlatan değerli meslek mensuplarının 
temsilcileri ile yaptığımız görüşmelerde, kendi
lerine bunun neden bu kanuni* mümkün ola
mayacağını arz ve izah etmiştik; aynı şey, aynı 
.görüşler burada da dile getirildiği için özetle 
Sayın Başkanım görüşümüzü Hükümet olarak, 
Bakanlık olarak sunuyorum. 

Bunları 2 - 3 madde halinde takdim etmek 
isterim. Birincisi, 991 sayılı Kanun, bu san
dıkların, adı 'geçen 'birçok: sandıkları 
var, (Sosyal Sigortalar Kurumuna devri
ni düzenlerken, daha önce bağlanmış aylıkların, 
506 sayılı Kanuna göre bağlanmış aylıklarla 
aynı u'sul ve esaslar dâhilinde ödenmesini ön
görmüştür. Şimdi, 'bu grup için bir ayrıcalık 
yapılması istenmektedir. Zannederim ki, yalnız 
bir grup için ayrı 'bir işlem yapılması bu sta
tüyü büyük ölçüde bozacaktır ve bu nedenle 
müdafaanın, gerekçesini sağlam bir zeminde gör
memekteyiz. Demiryolları, askerî fabrikalar için 
bir ayrıcalık yapılırsa, meselâ, Sümerbank, 
Etibank gibi diğer kuruluşlar için de ayrı ayrı 
ayarlama gerekmektedir. Buna imkân olmadı
ğı aşikârdır. 

İkinci bir husus; 506 sayılı Kanuna göre 
bağlanmış aylılklar ayarlanır iken, bu sandık
lar mevzuatına göre bağlanmış eski aylıklar, 
1189 sayılı Kanunla özel bir intibak ile 506 sa
yılı Kanun seviyesine getirilmiştir. Yani, bu 
ayarlama haddizatında genel anlamda yapıl
mıştır. Bugün bu aylıklar 506 sayılı Kanunda
ki ayarlamadan farklı bir işleme ve gerekçesiz 
olarak kavuşturulmak istenmektedir. Diğer 

yönden sayın komisyon sözcüsü arkadaşınım da 
burada ifade ettiği gibi bu ve buna benzer tek
lifler, Hükümet olarak katıldığımız bir kesim
de de müşahede ettiğiniz gibi yapılmış teklif
ler, fakat reddedilmişti. Sayın sözcü son olarak 
Hükümetin katılmadığı bu komisyon toplantı
sında da veya bu görüşmelerde de bu kabil tek
liflerin yapıldığını ve reddedildiğini burada kı
saca beyan ettiler. Ayrıca, bunun yerinin bura
sı olamayacağını da ifade ettiler. Her iki yön
den de bu görüşlere katıldığımızı arz ediyo
rum. 

Sayın Başkanım zatıâlinizin söze başlarken 
bendenizi belli hudutlar içinde konuşmaya, hak
lı olarak sevikeden görüşlerinizi, kısa olan bu 
maruzatımla biraz aşmış isem toleransınıza sı
ğmıyorum, değerli ankadaşlanmdan da özür di
liyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz'm okunmuş bu
lunan ve komisyon ile Hükümetin katılmadık
larını beyan ettikleri önergesini Genel Kurulun 
tasvibine sunuyorum. Kabul edenler lütfen işa
ret buyursunlar efendim... Kalbul etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

1 nci maddeyi okunmuş bulunan ve metin
de yazılı olduğu şekliyle tasviplerinize sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 2. — Yalnız bu 2 ve müteakip mad
delerde komisyon yeni raporu ile bir değişiklik: 
getirdiği sebeple bu raporun okunup okunma
ması hususunu tasviplerinize sunacağım. Okun
ma hususumda bir talep var mı efendim?... Yok. 
Okunmaması hususunu tasviplerinize sunuyo
rum. Kahul edenler... Kabul etmeyenler... Okun
maması hususu kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 506 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici maddeler eklenmiştir : 

Geçici madde 1. — Bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihte iş kazalariyle meslek hastalık-
lan sigortasından gelir almakta olanlarla gelir 
bağlanmasına hak kazanmış olup henüz işlemi 
tamamlanmıamış bulunanların gelirleri 1.1.1973 
tarihinden başlamak üzere iş kazasının vukubul-
duğu veya meslek hastalığının anlaşıldığı yula
ra göre, aşağıda yazılı katsayılarla çarpılmak 
suretiyle artırılır. 
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1968 veya daha eski yıllar 1,40 
1909 1,30 
1970 . 1,20 
1971 1,10 

Ancak yujkardaki fıkra hükmünün 18 lira
dan 'daıha az günlük kazançlara göre bağlanmış 
olup, 25 . 8 . 1971 tarih 1474 «ayılı Kanunla bu 
sınıra göre yükseltilmiş olan gelirlere uygulan-
maLsmda, bu yükseltmeler nazara alınmaz. 

•Artırılan gelir tutarı, 78 nci maddede öngö
rülen günlük kazancın altsınırıraa göre hesap
lanacak gelir tutarından az ve üst sınırına göre 
hesaplanacak gelir tutarından fazla olamaz. 

Yukardafei fıkralar, bu 'kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten sonra bağlanacak gelirler için 
de uygulanır. 

[BAŞKAN — 2 noi madde üzerinde söz iste
yen, geçici 1 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı efendim?... 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ RIZA UZUNER 
(Trabzon) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA BAKANI A. RIZA UZUNER 

(Traibzon) — Sayın Başkam, değerli arkadaşlıa-
i'iın; 2 iradi maddeye eklenen, geçici 1 noi madde 
üzeninde 2 noktada görüşlerimizi sunmak içiin 
yüksek huzuruınuzıu işgali ediyorum. 

Bunlardan bir tanesi, şekle, taallûk eder gi
bi gözükmekle beraiber, sayın teklif sahibi ar-
ikadaşlarımızın teklifinde yer alan bir baza 
oturtulduğunu belirtmek bakımından, cetvel 
olarak gösterilen 1968 veya daha eski yıllar 
1,40 aşağıya doğru 71, 1, 10 ve fakat 1972 nin 
aynı ölçüler içerisinde kalacağı zaten bilhesap 
anlaşılmakla beraber, teklifte olduğu gibi, eğer 
sayın komisyon katılır veya değerli arkadaşla
rımızdan birli Öneride (bulunur ise 1972 'karşılı
ğında 1,00, yani bir em]salinıin konulmasında ya
rar gördüğümüzü ifade etmek istiyorum. 

Diğer bir 'önemli, fevkalâde önemli konu, 
1 Ocak 1973 tarihinde başlamak üzere kaydı, 
'kanun teklifinin yapıldığı zamandaki şartlar 
.içinde değerlendirilerek rakam olarak saptan
mıştır. Bu ikamın teklifinin 2 nc'i maddesinde 
öngörülen 3 ncü geiçici m,addenin uygulama ta
rihleri olan 1 . 1 . 1973 tarihi, kanun yayımın
dan önceki Ibir tarih 'olması nedeniyle bu tarih
lerin, kanunun yayın tanilhini takiıbeden ilk üç 
aylıkların 'ödenmesi tarihi olan 1 . 4 . 1973 ola
rak değiştirilmesi gerekmektedir, Bu: .zaman 

unsuru bakımından zannederimki komisyonda 
görüşülme imkânı almadı. Şayet Hükümet ola
rak katılmış olsaydık bunun gerekçeısini daha 
ayrıntılı olarak orada arz edebilirdik; fakat bu 
sistemi yürütebilmek için 1 . 4 . 1973 tarihini 
zaman bakımından koymak gerekiyor. Çünkü 
kanunun çıkıma tarihinde yürürlüğe girmesi ba
his konusudur'. Değerli arkadaişlarımız bu ko
nuda bir teklifte bulunurlarsa bu maddeye Hü
kümet olarak da arz ettiğim ilâvelerle aynen 
katılacağımızı arz ederim. 

'Teşekkür ederim. 
BAŞKA-N — Sayın Hasan Türkay, buyurun 

efendim. 
HASAN TÜRKAY (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlar; 
Bu teklif bundan evvel Yüce Mecliste gö

rüşüldü. Hepinizin malûmu komisyon teklifi 
önergelerle bareber geri aldı. Komisyon tekrar 
toplandı ve stm şeklini vermek suretiyle Yüce 
Meclise şevketti ve değişik, yani komisyonun 
son toplantı gününde tespit ettiği, şekli görüşü
lüyor. 

ıŞimjdi burada ISayırı Bakanımız «Bu son ko
misyon toplantısında Bakanlığımız davet edil
medi, bizim halberimiz yoktu» gibi beyanlarda 
'bulundu. Gayet tabiî bu, komisyon başkanı, 
'komisyon kâtibi, komisyon sözcüsünün 'bileceği 
işitir. Yalnız 'bundan evvelki görüşmelerimizde 
biz komisyonun son şeklini verdiği metin üze
rinde aşağı yukarı yetkililerle mutabakata var
mıştık. Simidi Sayın Bakanımız diyor ki, «Bu 
!% 10, % 20,'.%30, [% 40 kademe yukarda 1 nci 
maddede zikredilen prim gelirleriyle ilgili, işve
rene >% 1, işçiye j % 0,5 prim karşılamayacak; 
onun için eski haliyle kalsın.» 

Zannediyorum Sayın Bakanımız... 
ÇALIŞMA BAKANI ALİ RIZA UZUNER 

('Trabzon) — «Eski.hali» demedim, yanlış efen
dim tavzih ediyorum. 72 karşılığına (1) koya
lım, dedim. 

HASAN TÜRKAY (Devamla) — Sayın Ba
kanımız diyor k i ; yeni 506'da artık bu konular
da bir kanuna lüzum kalmadan bir teklif geti
riyoruz ve bundan sonra her 2 senede bir Ba
kanlar Kurulu kararıyle hem emekli maaşları 
fiyat artışlarına göre tanzim edilsin, hem de 
prim artışları, yapılacak emekli maaşı artışla
rına muvazi olarak tanzim, edilsin; böyle bir 
tasarı yakında Parlâmentoya 'geliyor, 
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'Geleceğime göre, şimdi 1 nci maddenin - za
ten geçti - "burada bir tadile uğramasına düzmn, ı 
yoktu; Yüce Meclis böyle kabul etti. -..;: 

Şimdi arkadaşlar, 1 nci madde, yani komis
yonun son tespit ettiği şekil kuruma 270 mil
yona maloluyor. Şimdi 1 nci madde iile kabul 
ettiğimiz gelir 240 - 250 milyon civarında olu
yor; ama hiç kimsenin aklına gelmiyor ki, plân 
hedeflerine göre Türkiye'de her sene en az 75 
bin yeni, işçi arkadaşımız dş sahasına giriyor 
ve yeni bir işgücü 'meydana getiriyor ve bun
dan da kurum yılda 112 500 000 lira para tah
sil ediyor. Yanii kuram yetkilileri, Sayın Ba
kanımız gelirlerini tespit ederken bu yeni iş-
gücüyle ortaya çıkan yeni prim kaynaklarını 
hesabetmiyor. Eğer bunları da hesabettiğimiz 
takdirde şu teklif kurama daha fazla gelir te
min etmiş olacak. 

Onun için Sayın Bakanımız anlaşılıyor ki 
bu kademelere tracPtar gözüküyor, yalnız bir r i - . 
cası var: 1 . 1 . 1973 olmasın, 1 . 4 . 1973 olsun; 
böylece kurumun hesapları düzenlemesi müm- -
kün olacaktır diyor. Bu teklifi - bilmiyorum, 
komisyon ne diyecek - ben şahsan olumlu kar
şılarım. Kurum 180 - 200 bin civarında olan 
emeklilerinim maaşlarını tanzim etmekte cidden. 
çok zorluklar çekiyor. Bu bakımdan bu teklifi 
olumlu karşılarım. Yalnız Sayın Bakanımızdan 
ricamız diğer maddeler üzerinde de bize; işti
rak etsin de geçsin. 'Bu teklif Yüce Meclisimiz. 
te çok kaldı, leabederse ben o konuda bir öner
ge vermeye hasırım. 

Teşekkür ederim. 

BURHANETTİN ASUTAY ( İzmi r )— Ko
misyon adınla söz istiyorum. v ; 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Asutâyv••.; :ş 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA BURHANET
TİN ASUTAY (İzmir) — Sayın Başkan, değer
li milletvekilleri; 

Sayın Bakan 2 mesele üzerinde durdu; Sa-•' 
yın Hasan Tüıkay bir meseleye iştirak edece
ğini beyan etti. • • - •: 

Komisyon olarak her iki meseleye de iştirak 
etmemiz mümkün değil. Usul bakımından ıilk 
kanun teklifi yapıldığı zaman bundan evvelki. 
kanunlarda olduğu gibi, 1971 senesine N(1> .ra;^: 
kamı koymuştuk, Komisyonda mtesele müzakere ,; 
edildikten sonra bu rakaım (l , 10) a .yükseltilin ;• 
di. ,; -, •,- , 

Şimdi,sayın Bakam «1972 senesi raikamınm 
karşısına ,• (4) rakamı koyalım» diyorlar. 1972 
senesinin karşısına (1) rafcamı konulursa hiç 
bir suretle kanuna tesiri solmaz. (1) rakamı koy
mak deımek, 1972 senesinde bağlamam aylıklara 
herhanlgi bir zam yapılmayacak demelktir. 1972 
senesinanı kârşısüna (1) rakamı koyarsak 1972 
senesinde emieMi olanlara herhangi bir zam ya
pılmayacaktır. 1972 senesinin kadısına (1) ra
kamı koymazsak - mefhumu muhalifi - 1972 se
nesine herhangi bir zam yapılmayacak mânası
na gelir. İki yapılmayacak ımânasın'a gelen bür 
seneyi buraya koymaya lüzum yclk. O bakım
dandır ki,; bir -tekerrür mahiyetindedir, hiç bir 
kıymet ifade etmez. Onun için 1972 senesinin» 
karşısına (1) rakamı (koymakta bir fayda yok
t u r . -

Sayın Bakan 1 . 4 . 1973 tarihimde ödemeye 
başlanmasının uygun olacağını söylüyor. Sayını 
Türkay'da bu Öneriye iştirak ettiğini beyan et
ti. Böyle bir öneri verirse bu öne'riye katılmam 
dığümızm sebeplerini nasıl olsa söyleyecektik; 
oniin için şimdiden söyleyelim : 

Kanun 2 . 1 , 1973 tarihindeki Komisyonun 
son. toplantısında yeniden redakte tedildi; he
men işaret edelim. Tri bu toplantıya sayın Bakaaı^ 
lık temsilcileri çağrıldı. Hattâ Komisyonun 
3 . 1 . 1973 .tarihimde yaptığı toplantıya, tekli
fin daha önce1 Yüce Mecliste görüşülmesi sıra
sında, değişiklik önergesi vermiş ola.n sayın üye
lerin. hepsini birer yazılı çağrıda bulunmak su
retiyle davet ettik. Aynı zamanda Komisyon 
üyeleri,, bu kanun yeniden redakte edildiği za
man tüm Sosyal Sigortalar Kurumu yetkilileriy
le kendi makamlarında ve sayım Bakanla da 
kensdi makamında yine meseleyi görüştü. Eğer 
komisyonun yaptığı davet Bakanlığın eline geç-
mediyse veya geçemediyse, geçmiş de unutul
muş isej' komisyon bizi toplantıya çağırmadı, 
Hükümetini tetkılifi alınmadı denmemelidir, bun
da bir ağırlık yoktur. 

: Sayın Ba:Jkanv değerli milletvekilleri, emek-
;li arkadaşlarımızın maaşları, bundan evvelki 
poturumda da arz ettiğim gibi 5 defa artınknış-
•tır; 5417'dem 6900 sayılı Kanuna geçtiğimiz za
man, 506'ya geçildiği zaman, 1186 sayılı Kamus 

•değiştiği zaaMian^ve:. e*m nihayet 1474 sayılı Ka-
1 nuıı^çıktîl^ szaman artırılmıştır. 506 sayılı Ka-
^nunun>:*Îİwtajffiirmadidesini tadil eden bir kanun 
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(telifimiz vardı burada 12 lirayı 18 liraya çıka
rıyordu ve böylece 360 lira alan arkadaşlarımızı 
540 liraya kadar, % 50, % 40,'% 30, % 10, % 5 
ııâsbetinde, bâzılarını da % 3 nisbetinde ücret
lerini artırmıştık. 

Bu kanunun yürüıiüik tarihi 25 . 8 . 1971 dir , 
yani em ekililerin bir ikisini 25 . 8 . 1971 tarihin
den itibaren) maaşları artırılmış. Kanun 1 yal
dır Mecliste ve kanunun çıkması geeiktoıiişse, 
Senatoda da giecilkecek.se emekli işçi arkadaşla
rımızın 1 . 1 . 1973 tarihindelâ iktisap etmeleri 
gerelkü hakkı 1.4'e (kadar 3 ay ertelemek Kuru
ma bir menfaat sağlamayacağı 'gibi, bundan 
ümit bekleyen işçi arkadaşlarımızı inkisarı ha
yale uğratır. 

O bakımdandır ki, bu 'kanun tedvini edildiği 
yeniden tanzim edildiği zaman bütün arkadaşla
rımızın bu kanunun tadili için verilen önergele
ri nazarı dikkate alınmıştır. Her ne surette 
olursa olsun tarihteki değişiklide ne Komisyon 
olarak iştirak etmelimiz mümikün olmayacaktır, 
(keyfiyeti arz ederim. 

BAŞKAN — Geçici madde 1 üzerinde veri
len önergeler vardır, okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Geçici 1 ne] maddenin aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Ankara 

M. Kemal Yılmaz 
Madde 1..— Bu kanun yürürlüğe gidiği ta

rihte, 991 ve 1.189.sayılı yasalar çerçevesinde, 
Demiryolları Emekli ve Askerî Fabrikalar Teka
üt ve Muavenet Sandıkları kanunları esaslarına 
göre, emekli, âdi malûllük, vazife malûllüğü, 
dul ve yetim aylığı almakta olanların aylık tu
tarları, bu kanun hükümlerine göre yeniden 
tespit olunur. 

a) Demiryolları Emekli ve.(M. K. E.) As
kerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet sandıkları 
kanunları esasları dairesinde emekliye ayrılan
ların emekli, adî malûllük, vazife malûllüğü, 
dul ve yetim aylık tutarları, bu gibilerin daha 
önce çalışmakta bulundukları işyerlerinde aynı 
unvan, derece ve nitelikteki işleri halen yapmak
ta olan işçilerin 31 . 12 . 1971'deki ücretlerinde 
vâki artışlar oranında artırılmak suretiyle, ye* 
niden hesaplanır. 

Millet Meclisi Başkanlığına, 
506 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiş

tirilmesine dair teklifin geçici 1 nci maddesinin, 

1 nci fıkrasının son cümlesinin aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ederiz. 

[Aşağıda yazılı katsayılarla çarpılmak sure
tiyle artırılır : 

1968 veya daha eski yıllar 1,50. 
1969 veya daha eski yıllar 1,40. 
1970 veya daha eski yıllar 1,30. 
1971 veya daha eski yıllar 1,20.] 

İstanbul Ankara 
Bahir Ersoy Cengizhan Yorulmaz 

Yozgat 
Abdullah Baştürk 

Sayın Başkanlığa, 
Kanun teklifinin Geçici Komisyonda müzake

resi sırasında bir değişiklik yapılarak 1971 yı
lında bağlanan aylıklara ait 1, - katsayısı 1,10'a 
yükseltilmiştir. 

Kanun bu değiştiriyle çıkması halinde: 
1. Anayasanın 53 ncii maddesine ve 1451 

sayılı Kanunla kabul ile tasdik edilen Birleşmiş 
Milletler Sosyal Güvenliğinin asgarî normlarına 
ait Sözleşmenin 71 nci maddesinin 3 ncü ben
dine aykırı düşeceği, 

2. 1971 yılından önce bağlanmış ve sonra 
bağlanacak aylıklar arasında yeni adaletsizlik
ler yaratılacağı, 

Nedenleriyle komisyonda yapılan değişik
liğin reddedilmesini ciddî ve teknik hesaba 
dayanılarak hazırlanmış bulunan ilk metnin ay
nen kabul edilmesini arz ederim. 

Kayseri 
Enver Turgut 

Sayın Başkanlığa, 
Görüşülmekte olan kanım tasarısının geçici 

1 nci maddesinin katsayılarının aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini teklif ederim. 

1968 yılı dahil ondan evvel emekliye ayrıl
mış olan işçilerin maaşlarına % 40, 

1969 yılında emekliye ayrılanların maaşları
nın % 30, 

1970 ve 1971 yıllarında emekliye ayrılanların 
maaşlarına ise % 20 oranında zam yapılmasına. 

Gerekçe .' 
Son yıllarda fiyat artışlarının normalin üs

tüne çıkması ve bu gerekçeyle T. O. Emekli San
dığına bağlı emekli, dul ve yetimlerin bir müd
det evvel bir kanunla maaşlarında % 50 ilâ yüz
de yüz arasında bir artış yapılması karşısında 
Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı 200 bine ya-
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km emekli, dul ve yetimlerin maaşlarını ise bu
günkü asgarî geçim seviyesinin dûnunda kal
mıştır. Bu vaziyet Anayasamızın eşitlik pren
siplerine uymadığı gibi, Devlet anlayışına ve 
sosyal adalete de uymamaktadır. 

Bu düşüncelerle vermiş olduğum önergenin 
Umumî Heyet tarafından tasviple karşılanaca
ğını ümide derim. 

Saygılarımla. 
İstanbul 

Hasan Türkây 
HASAN TÜRKÂY (İstanbul) — Sayın Baş

kan, ben komisyonun metnine iştirak ediyorum, 
dolayısıyle önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim, önergeniz geri 
verilmiştir. 

Sayın Başkanlığa, 
Kanun teklifinin 2 nci maddesinde öngörü

len 3 geçici maddenin uygulama tarihleri olan 
1 . 1 . 1973 tarihi kanunun yayımından önceki 
bir tarih olması nedeniyle, bu tarihlerin kanu
nun yayımı tarihini takibeden ilk üç aylıkların 
ödenmesi tarihi olan 1 . 4 . 1973 tarihi olarak 
değiştirilmesini saygı ile arz ederim. 

İstanbul 
Hasan Türkây* 

BAŞKAN — Önergeleri işleme koyuyorum. 
(Ankara -Milletvekili M. Kemal Yılmaz'ın, 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon, Hükümet bu öner

geye katılıyor mu efendim ? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA BURHANET-
TİN ASUTAY (İzmir) — Sayın Başkan, bu 
önerge Komisyonumuzca dikkate alındı. Nite
kim, 991 sayılı Kanuna tabi olanların, askerî 
Muavenet Sandıkları, Devlet Demiryolları ve Li
manlarla ilgili olan işyerlerindeki arkadaşları
mızın aylıklarını artırabilme meselesi, geçici 
3 neti maddede ayrıca tedvin edildi. Bir mua
delet esasına uygun olarak, meseleyi 3 ncü mad
dede değerlendirdiğimize göre, bu önergenin, 
1 nci maddede yeralmasmda da uygunluk bul
mamaktayız. Çünkü madde, 2 nci geçici madde 
ile de emekli dullara yeni bir hak getiriyor. 
1 nci maddede dikkate alırsak, 2 nci geçici mad
dedeki hükümlerden de istifade etmeyeceklerdir. 
Geçici 3 ncü madde halinde yeniden tedvin etti
ğimize göre, önergeye katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?., 

— 93 
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ÇALIŞMA BAKANI ALİ RIZA UZUNER 
(Trabzon) — Sayın Başkan, 1 nci madde üze
rindeki mâruzâtımda katılmayış sebebimizi arz 
etmiştim. Onda ısrarlıyız. Aslında bu madde
de de yer almaması gereken bir görüş olduğu 
kanaatindeyiz. Teşekkür ederim. Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Önergeye Hükümet ve Komis
yon katılmadığını beyan ettiler. Önergeyi tas
viplerinize sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Ankara Milletvekili Cengizhan Yorulmaz 

ve Yozgat Milletvekili Abdullah Baştürk'ün 
önergeleri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Hükümet, Komisyon.. 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA BURHANET-

TİN ASUTAY (İzmir) — Sayın Başkan, ka
nun teklifi ile bugün huzura takdim etmiş ol
duğumuz teklif bir telif getiriyor. Komisyon, 
eskiden % 30, % 20, % 10 ve sıfır olarak bir 
kanun teklifi getirmişti. Sonra biz bunu % 40, 
% 30, % 20 ve % 10 olarak telif ettik. Binaena
leyh, 1 nci maddede temin edilmiş olan % 1,5 
primin Kuruma getirdiği netice; 145 - 150 mil
yon lira arasındadır. Getirdiğimiz % 40 ilâ 
% 10 arasındaki bu öneri 285 milyon lira gibi 
bir gider oluyor. Binaenaleyh % 50'ye iştirak 
etmemiz mümkün değildir. Gelirle gideri mu
kayese edebilen bir öneridir getirdiğimiz % 40. 
Bu sebepten önergeye iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet.. 
ÇALIŞMA BAKANI ALI RIZA UZUNER 

(Trabzon) —- Sayın Başkan, 1 nci m.addede sap
tanan prim oranı ile, kaynağı ile bunun telifi 
mümkün değildir. 600 milyon lira civarında bir 
yük getirmiş olacaktır. Bu nedenle ve daha 
evvel arz ettiğimiz gerekçe ile katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge
ye katılmıyor. Önergeyi tasviplerinize sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. Diğer önergeyi okutuyorum. 

(Kayseri Milletvekili Enver Turgut'un öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon, Hükümet önergeye 
katılıyor mu?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA BURHANET-
TİN ASUTAY (İzmir) ~- Sayın Başkan, bir 
hususu arz etmek zorundayım. Sayın Enver 
Turgut, Komisyonumuzun sözcüsüdür. Önerge-
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nin veriliş tarihini bilmemiz lâzım. Eğer, öner
ge, Komisyonumuzun müzakeresinden sonra ve
rildiyse, böyle bir önerge vermeye hakkı yoktur. 
Eğer Komisyonumuzun ımüzakeresinden evvel 
verilmişse, Komisyonda, yüzdelere iştirak etmesi 
sebebiyle önergesinin oylanmasında da bir isa
bet yoktur. Binaenaleyh tarihini rica ediyo
rum. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Orada im
zası var mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA BURHANET-
TİN ASUTAY (İzmir) — Var efendim. 

BAŞKAN — Sayın Köseoğlu İçtüzüğün 
34 ncü maddesinin son fıkrası; «Kendisinin mu
halif kaldığı, mazbatada musarrah bulunma
dıkça, tarafından imzalanmış bir mazbata aley
hinde, encümen âzasından biri söz söyleyemez, 
mazbata muharririnden istizahta bulunamaz.» 

Şu anda Komisyon katılmadığını ifade etti
ğine göre, önerge sahibinin, izah etmek, bu 
tâdili savunmak gibi birtakım hakları doğuyor 
kendiliğinden. Hattâ katılsa da, mevcut son 
durumda, bu konuda sayın önerge sahibinin 
herhangi bir hakkı bulunmuyor. Çünkü imzası 
da olduğu elimizdeki tutanakta, raporda mev
cut. Bu itibarla, önergeyi, okuduğum 34 ncü 
maddenin son fıkrası gereğince, işleme koyma 
olanağına sahip değilim. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

(İstanbul Milletvekili Hasan Türkây'ın öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Her üç geçici maddede ele. 
madde metninde geçen tarihin tadiline müte
dair bir önergedir. Bu itibarla, geçici 1 nci 
maddeyi de kapsıyor. 1 nci maddeye taallûk 
eden kısmına, Hükümet ve Komisyonun bu 
kısımda önergeye katılıp katılmadığını soruyo
rum. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA BURHANET-
TİN ASUTAY (İzmir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ?.. 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ RIZA UZUNER 
(Trabzon) —Say ın Başkan, 1 . 1 . 1973 tarihi
nin, Kanunun yayımından önceki bir tarih ol
ması nedeniyle bu tarihlerin, Kanunun yayıan 
tarihlerü takibeden ilk üç aylıkların ödenmesi 
tarihi olan 1 . 4 . 1973 şeklinde olması zarureti 

vardır. Bu önergeye bu nedenle katıldığımızı 
belirtmek istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon katılmadığını, Hü
kümet katıldığını beyan etti. Önergeyi, Genel 
Kurulun tasviplerine sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Başka önerge yok. Okunmuş bulunan ge
çici 1 nci maddeyi, metinde bulunduğu şekliyle 
tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Geçici 1 nci madde kabul edil
miştir. 

Geçici Madde 2. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte, malûllük yaşlılık veya ölüm 
aylığı almakta olanlarla bu aylıklara hak ka
zanmış olup henüz işlemi tamamlanmamış bu
lunanların aylıkları, 1 . 1 . 1973 tarihinden baş
lamak üzere, aylığın hesabına esas olan ortala
ma yıllık kazancın tayininde nazara alman son 
ffcaJkvim yıllarına göre, aşağıda yazılı katsayı
larla çarpılmak suretiyle artırılır : 

1968 veya daha eski yıllar 1,40 
1969 1,30 
1970 1,20 
1971 1,10 

Ancak malûllük veya yaşlılık aylıklanyle 
ölen sigortalıların hak sahibi kimselerine bağla
nan aylıklara esas olan aylığın yıllık tutarı 
6 480 liradan az olup, 25 . 8 . .1971 tarih ve 1474 
sayılı Kanunla bu hadde yükseltilmiş olan ay
lıkların artırılmasında, yukarda yazılı katsayı
lar, aylığın bu hadde yükseltilmeden önceki tu
tarlarına uygulanır. 

Yukardaiki fıkralar, bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihten sonra başlanacak aylıklar için 
de uygulanır. 

506 sayılı Kanunun 1186 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 96 nci maddesi hükmü saklıdır. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye var mı 
efendim, geçici 2 nci madde üzerinde söz iste
yen var mı °1 Yok. 

Bu madde ile ilgili önergeleri okııtuyorum. 

'Millet Meclisi Başkanlığına 
506 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiş-

tirilmıesine dair teklifin geçici 2 nci maddesinin 
1 nci fıkrasının, son cümlesinin aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ederim. 
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[Aşağıda yazılı katsayılarla çarpılmak su
retiyle artırılır.] 

1968 veya daha eski yıllar 1,50, 
1969 1,40, 
1970 1,30, 
1971 1,20» 

Ankara Yozgat 
C. Yorulmaz A. Baştürk 

İstanbul 
B. Eraoy 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 
tSayın Başkanlığa 

Geçici 2 nei maddedeki katsayıların aşağı
daki şekilde değiştirilmesini teklif ederim. Say
gılarımla. 

İstanbul 
Hasan Türkay 

.1968 veya daha eski yıllar 1,40, 
1969 1,30, 
1970 1,20, 
1971 1,20 
HASAN TÜRKAY (İstanbul) — Sayın Baş

kan, müsaade eder misiniz? 
BAŞKAN — Buyurun, Sayın Türkay. 
HASAN TÜRKAY (İstanbul) — Sayın Baş

kan, Geçici Komisyonda arkadaşlarla mutaba
kata vardığımız veçhile ben önergemi geri alı
yorum. Daha önce 1 nci maddede verdiğim öner
geyi de geri aklım. Bu ikinci maddedeki verdi
ğim önergeyi de geri alıyorum ve arkadaşlardan 
rica ediyorum, onlar da önergelerini geri alsın
lar, bu iş bitmiş olsun. Çünkü 1 nci madde ay
nen kabul edildi öyle geçti 2 nci maddede yapı
lacak bir değişiklik orada da olamaz. 

BAŞKAN — Önergeniz geri verilmiştir, di
ğer hususların takdiri ilgili sayın üyelere ait
tir. 

Bir 3 ncü önerge, biraz evvel okuttuğum, 
1 nci madde münasebetiyle tarih değişikliğine 
taallûk ediyor. Onun geçici bütün maddeleri 
kapsadığını ifade etmiştim. Bu itibarla tekrar 
okutmuyorum. 

Şimdi, önergeleri işleme koyuyorum. 
(Ankara Milletvekili Cengizhan Yorulmaz 

ile arkadaşlarının önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA BURBANET-

TİN ASÜTAY (İzmir) — Sayın Başkan, geçici 
1 nci maddedeki esası geçici 2 nci maddede de
ğiştirmek mümkün değildir. Nirengisi bozulur, 

piramit bozulur. Binaenaleyh, bir kısım emek
liye bir miktar, diğerine daha fazla vermek 
mümkün değildir. Kanun tekniğine de uymaz. 
Bu sebeple önergeye katılmıyoruz. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
•Sayın Balkan, 1 nci madde kabul edildiğine gö
re, önergemizi geri almak zorunluğunda kalıyo
ruz. 

BAHİR ERSOY (İstanbul) — Evet Sayın 
Başkan, önergemizi geri alıyoruz. 

ABDULLAH BAŞTÜRK (Yozgat) — Geri 
alıyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Önerge sahipleri, önergelerini 
geri aldıklarını beyan etmişlerdir. Geri veril
miştir. 

iSaym Türkay'm tarihle ilgili önergesini da
ha evvel okutmuştum. 

HASAN TÜRKAY (İstanbul) — Geri alıyo
rum, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Türkay önergesini geri 
aldığını beyan etmiştir, önergesi geri verilmiş
tir. 

Başka önerge de yok. Okunmuş bulunan ha
liyle geçici 2 nci maddeyi tasviplerinize sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

'Geçici 3 neü maddeyi okutuyorum. 

Geçici Madde 3. — 991 sayılı Kanunla Sos
yal Sigortalar Kanununa devredilen Askerî 
fabrikalar tekaüt ve muavenet sandığı ile 
TÖDD işçileri emekli sandığı mevzuatına göre 
bağlanmış iş kazası adî malûllük, dul ve yetim 
aylığı almakta olanlarla bu aylıklara hak ka
zanmış olup, henüz işlemleri tamamlanmamış 
bulunanların bu aylıkları 1 . 1 . 1973 tarihin
den başlamak üzere, emekliye ayrıldığı takvim 
yılı esas alınarak, geçici 1 veya 2 nci madde
lerde belirtilen katsayılarla çarpılmak suretiyle 
ve bu maddelerde belirtilen hükümlere göre 
artırılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde konuşmak is
teyen sayın milletvekili?.. Yok. 

Madde ile ilgili önergeler vardır, onları oku
tuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 506 sayılı Kanunun bir 

kısım maddelerinin değiştirilmesine dair ka-

05 
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mm .teklifinin geçici 3 ncü maddesinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ederim. 

Gerekçesi sözlü, olarak arz edilecektir. -
(Ankara 

Cengizhan yorulmaz 

«Geçici Madde 3. — 991 sayılı Kanunla Sos
yal Sigortalar Kurumuna devredilen Askerî 
Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı ile 
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları işçi
leri Emekli Sandığı mevzuatına göre bağlanmış 
iş kazası, adî malûllük, emeklilik, dul ve yetim 
aylığı almakta olanlarla bu aylıklara hak ka
zanmış olup henüz işlemleri tamamlanmamış 
bulunanların bu aylıkları 1 . 1 . 1973 tarihin
den başlamak üzere kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihteki almakta olduğu maaşlar esas ol-
ımıak üzere 1 veya 2 nci maddelerde belirtilen 
esasa göre 1968 veya daha eski yıllara tanınan 
kat sayılarla çarpılarak hesaplanır ve artırı
lır.» 

Sayın Başkanlığa 
Kanun teklifinin Geçici 3 ncü maddesinin 

redaksiyon bakımından aşağıdaki gibi düzel
tilmesine dair teklifimi arz ederim. 

Ankara 
Kemal Yılmaz 

«Geçici Madde 3. — 991 sayılı Kanunla (Sos
yal Sigortalar Kurumuna devredilen Askerî 
Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet iSandığı ile 
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü İşçileri Emekli Sandığı mev
zuatına göre bağlanmış iş kazası, emekli âdi 
malûllük, vazife malûllüğü, dul ve yetim ay
lığı almakta olanlarla bu aylıklara hak kazan
mış olup henüz işlemleri tamamlanmamış bu
lunanların bu aylıkları 1 . 1 . 1973 tarihinden 
başlamak üzere geçici 1 veya geçici 2 nci mad
delerde belirtilen kat sayılarla çarpılmak sure
tiyle ve bu maddelerde belirtilen esaslara göre 
artırılır.'» 

Sayın Başkanlığa 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
bâzı maddelerini değiştiren ve ek maddeler 
ilâve edilen kanun teklifine aşağıdaki geçici 
maddenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
.....Kayseri İstanbul 
Enver Turgut Hasan Türkây . 
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«Geçici Madde 3. — 991 sayılı Kanımla 
Sosyal Sigortalar Kurumuna devredilen As
kerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı 
ile TCDD İşçileri Emekli Sandığı mevzuatına 
göre bağlanmış iş kazası, âdi malûllük, dul 
ve yetim aylığı almakta olanlarla, bu aylık
lara hak kazanmış olup, henüz işlemleri ta
mamlanmamış bulunanların bu aylıkları 
1 . 1 . 1973 tarihinden başlamak üzere 'emek
liye ayrıldığı takvim yılı esas alınarak, ge
çici 1 veya geçici 2 nci maddelerde belirtilen 
kat sayılarla çarpılmak suretiyle ve bu madde
lerde belirtilen hükümlere göre artırılır. 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık durumla
rına. göre işleme koyuyorum. 

(Ankara Milletvekili Cengizhan Yorul -
maz'm önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet öner
geye katılıyor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADİNA BURIIANET-
TİN ASUTAY (İzmir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet i . 
ÇALİŞMA BAKANI ALİ RIZA UZUNER 

(Trabzon) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl

mamaktadır. 
. Buyurun Sayın Yorulmaz, müemelen öner

genizi izah hakkınız var. 
CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Bir hayli çekişmeden sonra Komisyona gön

derilen, daha doğrusu Komisyon tarafından 
kabul edilen değişiklik önergeleriyle teklif Ko
misyonda ufak birtakım zamlarla tekrar hu
zura getirilmiş bulunuyor. 

Ancak : 
Geçen oturum burada bu tartışma yapılır

ken üzerinde durulan kısım, yine Komisyon 
tarafından pek kaale alınmamış; görünür bize. 

Değerli milletvekilleri; burada 991 sayılı 
Kanun ve 1189 sayılı Kanuna göre emekli olan
ların durumları üzerinde hassasiyetle durdu
lar ve onların bu haklardan istifade edeme
diklerini bildirdiler, örnekler verdiler; yine 
Komisyonnumuz bildikleri şekilde bu teklifi 
getirdiler, ancak % 30'u % 40 yaparak, yani 
% 10 ilâveler yapmak suretiyle huzura geti
rilmiş. 

Bendeniz bir noktayı vuzuha kavuşturmak 
lüzumunu hissederim. Tahmin ederim. Yüce 
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Heyetiniz ve Komisyon da bu konunun derin
liğine indiği zaman bize hak verecekler. Konu 
şu : 

1189 sayılı Kanuna göre emekli olanlar 
1972 yılında emekli olan'lar bakarsınız bir ta
raftaki 1 080 lira alır, aynı statüye, aynı de
receye tabi öbür tarafta 1 880 lira alır. 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre 1970 
yılında emekli olan aynı derecedeki bir işçi 
bakarsınız o 1 600 lira ahr, 1 189'la emekli 
olan 9 00 'lira alır. Örnekleri var, açık açık 
ifade ediyoruz. Bunları aynı statüye tabi tuta
rız j- 1970 yılında emekli olmuştur birisi aynı 
dereceden 900 lira almış, öbürü aynı derece
den 1 900 lira almış, ona da % 20 veriyoruz, 
buna da % 20 veriyoruz. Yani 900'ü 1 080 ya
pıyoruz, öbür taraftaki 1 800'ü 2 400 yapı
yoruz. Ben, 2 400 alana çok veriliyor iddiasın
da değilim, azdır bile. Teklifimiz öyleydi; 
fakat zorunluk karşısında geri aldık. Ama, 
evvelce mağdur olmuş bu insanların haklarının 
tanınması zorunludur diyorum. Nedenini 
izah edeyim : Makine Kimya Endüstrisi Kuru
munda çalışan işçiler, T. C. Devlet Demiryol
larında çalışan işçiler 1970 yılında emekji ol
dular. 1970 yılında bunlar emekli olurlarken 
son aldıkları saat üzerinden emekli olurlar. 
Yani diğer statüye tabi olan işçiler gibi son 
üç yıllığın ortalaması alınmaz, primler alın
maz, başka bütün sosyal hizmetler alınmaz ve 
yalnız aldığı ücret üzerinden emekli olur. Onun 
içlin 1970 yılında emekli olanın aklığı son 
ücret ne ise onun katsayılarıyla bu neticeye, va
rılır. Derece aynıdır; 10 derece, 10 derece, öbür 
(tarafta da aynıdır. Aksi ise, Komisyon .gelsin 
burada aksidir desin .3 yıllık diğer sigortaya 
tabi işçli emekli olurken, bahsettiğim bu bütün 
yan hizmetleri alır; pirim, ikramiye, fazla me
sai, sosyal yardımların da ortalaması alınır ve 
kosikoca bir rakam ortaya çıkar, bunun üzerin
den emekli olur 1970 yılında o işçimiz. Gayet 
iyi birşey. Ama MakSina Kimya ve Askerî Mua- • 
venet Sandığı'na tabi olan işçilerle T. C. Dev
let DemiryoıllarLiıa tabi olan işçiler bu hakları 
almaz, son ücreti ne ise ondan alır. 

1970 yılında emekli olanın acıklı durumu
nu da ifade edeyim. 

1970 yılının Aralık ayında, toplu sözleşme
ler her «aman Eylül'de başlar. Kasım'da biter-
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ken o yıl ertelendi, bir ay sonraya ertelendi. 
Bunlar da bir ay evvel emekli oldular, 1968 
şartlarıyla emelkli oldular. Geçenlerde sayın 
Komisyon Başkanıyla görüşüyorum, ifade eder
ler ki, «Her işçi mutlaka iki sene sonraki top
lu sözleşmeden istifade etsin mi?» Bunlarda is
tisna oldu diyorum dikkat buyurun; örnekler 
meydanda, hatırlarlar, hafızaları kendilerini 
addatmıyacak, 1069 yılı ertelendi. Bir ay erte
lendi ve bu nedenle emekli olan 1968'e tabi 
oldu. Keaıdtsinden bir ay sonra emekli olan 
işçi 1600 lira alırken kendisi 1000 lira almak 
durumunda kaldı. îyi oldu, mükemmel birşey, 
ama 1600 alana da şimdi veriyoruz % 20. bu 
tarafta 900 lira alana da veriyoruz % 20. Bu 
haksızlığı bertaraf etmek zorunluğundayız. 
Bendeniz onun için şu önergeyi verdim. Nas;.l 
önergeye katılmaz bizim sayın Komisyt:r-mvuz 
evvelâ onu anlayamadım. Gerici 3 neü madde
de kendileri «991 sayılı Kanunla Sosyal Sigor
talar Kurumuna devredilen Aslkerî Fabrikalar 
•tekaüt ve (muavenet Sandığı ile T. C. Defvlet 
Demiryolları İşçileri Emekli Sandığı mevzua
tına göre bağlanmış iş kazası, âdi malûllük, 
dul ve yetim aylığı almakta olan...:» «Ee, bura
da «emekli»yi almamışsınız bir kere, ben «emek-
îiVyi dâhil etmiştim. 

İkincisi;, «Yürürlüğe girdiği tarihte almak
ta olduğu maaşlar...» demişiz biz önergemizde. 
•Nasıl olur? Getirilen telklif: «Emekliye ayrıldı
ğı takvim yılı esas alınmak üzere» diye getiril
di Komisyonun teklifi. Bu da mümkün değil. 
Emekliye ayrıldığı takvim yılında almakta ol
duğu felâket. Çünkü, ondan sonraki ayarlama
lar da elden gidiyor ,düşme oluyor. Onun için 
«almakta olduğu».. 

Yalnız, Komisyonla, anlaşamadığıma nok
ta, tahmin ediyorum bendenizin önergemle (ge
tirdiğini son kısımdır .Son fıkrayı okuyorum. 

«Maaşlar esas olmak üzere 1 veya 2 nei 
maddelerde belirtilen esasa göre 1968 veya da
ha eski yıllara tanınan katsayılar ancak bunla
ra tanınırsa...» Ki, teklifte 1968'e % 40 tanın
mıştır. Burada biz önergeyi getirmekle gerek 
Makine Kimya Kurumundan emekli alanlar, 
gerek T. C. Devlet Demiryollarından emekli 
olanlar ve açıkça o günkiü şartlara göre mağ. 
dur edilen ve* yarı yarıya emekli maaşıalmak
l a olanlar , emsalleriyle yan yarıya eksik maaş, 
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muamelesi' yapılanların da Kurumdan istifade 
•edecekleri--düşünülmüştür. -Sonra, Kurum tek
nisyenlerinden bâzıları, «991 sayılı Kanuna ta
bi olanların bu kanundan istifade etmeleri müm
kün değildir.:» dediler. «Çünkü kanun, 1186 sa
yılı Kanunla İşçi (Sigortaları Kurumuna tâbi 
olanların maaşlarını artırmıştır. 991 sayılı 
Kanuna tabi olanların da 1189 sayılı Kanunla 
maaşlarının 1968 seviyesine çıkarılması sağlan-
dığı için, iki ayrı kanunda muamele görenle
rin tek kanun içimde birleştirilmesi miimkün 
değildir. Bu Meride tatbikatta bize; zorluk çı
karır.» dediler. 

Bu 'teknisyenlerin bu görüşü tebellür edin
ceye kadar da kanun Yüce Meclise gelmiştir. 
O zaman bu kanunun, 991 sayılı Kanuna tabi 
olanlarım da astifadesilni sağlayaJhiinıek ıınaksa-
dıyle, o devrede önergeler verildi. Verilen 
önergeler 991 sayılı Kanuna tabi olanların da 
bu kanundan istifade etmelerini sağlayacaktı. 

Nitekim, kanun müzakere edildiği zaman 
Komisyonda, bâzı tabı hatalarının olduğu dik
kati çekti. Meselâ, Sayın Cengizhan Yorul
maz arkadaşımızın ifade ettiği gibi, «emekli» 
kelimesi t aMa unutulmuş. O halde, dul, ye
timlere vereceğiz, emeklilere vermeyeceğiz gibi 
bir mâna çıkıyor ve bâzı «emekliye ayrıldığı 
takvim yılı ıesas alınmak üzere» şeklindeki iba
resinin, belki 1189 sayılı Kanunla bu arkada
şa sağlanmış olan istifadelerin de nazarı dikka
te alınımaması gibi bir endişe doğabileceği dik
kate alındı. Onun için iSaym Kemal Yılmaz 
bütün bu meseleleri bertaraf edebilecek dere
cede bir önerge verdi. Önerge biraz evvel okun
du, ımüazekeresiinde de neticeyi ayrıca arz ede
ceğim. 

Değerli milletvekilleri, bu kamun... 
BAŞKAN — Sayın Yorulmaz'ın önergesiyle 

ilgili hususu müzakere ediyoruz. Onu hatırlat
mak isterim. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA BURHANET-
TİN ASUTAY (Devamla) — Tabiî efendim. Ben 
ele zaten onu arz ediyorum. 

ücret almakta olanlarda hiç olmazsa ;% 40 zam, 
getirilmek suretiyle bu haksizlik telâfi '•'•'edilsin-.1 

diyoruz. 
Yüıce Heyetten löııerigcme iltifat 'ediLin'esUnli 

diler, Grubum adına saygılar sunarını1. : 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA BURHANET-
T1N ASUTAY (İzmir) — Sayın Başkan;.. 

BAŞKAN —• Mücmelen izahtan sonra Ko
misyon cevap verme haikkma sahiptir; buyuru
nuz efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA BURHANET-
TİN ASUTAY (izmir) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; 

Sayın Cengizham Yorulmaz, bir meselenin 
üzerinde haksızlığı giderebilmek için bir tamir 
yapılmasını veya haksızlığı bertaraf edebilme/k 
için beyan ettiği» görüşlerinde haklıdırlar. An
cak ; önergelerine niçin katıllmâdığımizın sebep
lerimi anlayamadıklarını söylediler ve- kendi 
görüşlerine göre haklı olan taraflarını dile ge
tirdiler. '-•••' -• 

Fikirleriyle Komisyonun bir ayrılığı -yöik. 
Evvelâ şu hususu arz edeyim. Kanun, 1474 
sayılı Kanunun gelişimden sonra, yani 360 ilâ 
530 liım alan arkadaşlarımıza 10 ilâ 180 lira
lık bir zam getirmesi karşısında emekli arka
daşlarımızın 540 liranın üzerindeki aylık alan
ların mağdur olduğumu ortaya çıkarmış. 1474 
sayılı Kanun geldiği zaman, yani 506 sayılı 
Kanunun 78 ncii maddesi tâdil edildiği zaman, 
biz, tabanı yükseltmişiz 12 'lirayı 18 liraya çı
kartmışız. Emekli arkadaşlarımızın maaşları
na yapılan bu zam, 540'a yakın veya 540 lira
nın üzerinde alan arkadaşlar çıkan bu Kanun
dan istifade etmedikleri için bir muadeleti sağ
lamak maksadına dayalı yeni 'bir kamun, teklifi 
getirilmiştir. Bu ikamın teklifi getirildiği za
man bütün arkadaşlar aynı seviyede, 1474 sa
yılı Kanundaki esaslar nazarı dilkkate alınarak: 
maaşlarıma bir zam yapılması da öngörülmüş
tür. Kanun getirildiği zaman 506 sayılı Kanuna 
tabi olan bütün emeklilerin bu kanundan isti- , 
fade edecekleri evvelâ öngörülmüş, demiş iki'; 
506 sayılı Kanuna tabi olanlar bu yeni çıkacak 
kanundan istifade edeceklerdir, o devrede ka
nun müzakere edilirken, 991 sayılı Kanuna ta
bi olanların İşçi Sigortaları Kurumuna aktarı
lan emeklileri 506 sayılı Kanunda muamele gör
dükleri için, gerek daha evvel 1189 sayılı Ka
nunla emekli olanlar ve ondan sonra emeklilik 

Bu kanun, 506 sayılı Kanuna tabi bütün iş
çileri aynı şekilde kapsayan bir kanundur. Sa
yın Ceııgizhan Yorulmaz önergesinde, Makine 
Kimya Endüstrisi ile Devlet Demiryollarma 
tabi, yani 991 sayılı Kanundan 506'ya mü-
devver olan işçilerin içindeki bulunmuş olduğu 
fevkalâde durumu, uğradıkları mağduriyeti 
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bu kanun içinde ayrıca bertaraf etmek maksa
dını güdüyor. 

İlk gün müzakeresinde de arz ettim, Ma
kine Kimya Endüstrisindeki arkadaşlar um/, 
mağdurdur-, Devlet Demiryollarındakiler de
ğil. Makine Kimya Endüstrisindekiler mağ
durdur. Nasıl mağdur olmuş? 'Sayın Cengiz-
han Yorulmaz görüşmelerinde işaret etti. Ni
san ayında imzalanması lâzım gelen toplu iş 
sözleşmesi Ocak ayında imzalandı. Yani aradan 
11 ay geçti ve öyle bir hüküm de konuldu ki, 
o toplu iş sözleşmesine; «İşbu toplu ilş sözleşme
sinden ancak bu iş yerinde çalışan ve iş akdi 
devam eden 'kimseler istifade eder» diye... Bu, 
o devrede bu toplu iş sözleşmesini imza eden 
yöneticilerin hatası. 

Toplu iş sözleşmesi yürürlüğe girmeden evvel 
Makine Kimya Endüstrisindeki arkadaşlariımız 
25 senesini ikmal ettikleri için, işveren haksız 
olarak toplu iş sözleşmesinden üstüfade etme
meleri için derhal işçilerin iş aMtierini feshet
ti. İşçilerin iş akitleriini feshedince, son toplu 
iş sözleşmesinden arkadaşlar zam alamadığı 
için, kendilerinden iki ay sonra emekli olan 
arkadaşlardan çok daha aşağı maaş aldılar. 

Sayın milletvdkilleri, şimdi bir toplu iş 
sözleşmesinin hatasını bir kanunla tamir ettmek 
mümkün değil. Eğer bir toplu üş sözleşmesi
nin yanlış tatbikatından dolayı mağdur olan 
arkadaşlarımızın durumunu bu kanunla tamir 
etmeye çalışırsak, o halde 1968, 1969 senesinde 
diğer özel ve kamu (kesiminden 'emekli olmuş 
olan arkadaşlarında ücret seviyelerini 1971 se-
ivyesine çıkarmak zorunıluğu ortaya çıkar. Bu 
meselede dedik İki, bu ıkamun tüm bir kanun
dur. Bütün işçi arkadaşlarımızı kapsar, ama 
991 sayılı Kanuna tabi1, 1186 ve 1189 sayılı 
Kanundan netice alamayanlar, toplu iş sözleş
mesinden mağdur olaın arkadaşlarımızın huku
kunu bertaraf edebilmek, nasıl 1186 ve 1189 sa
yılı iki ayrı kanunla hak getirmişsek, yeni bir 
kanunla bertaraf edilebiMr. Fakat bu kanun 
içinde 991 sayılı Kanuna tabi olanları ayrı bir 
rüçhaniyet hakkına tabi tutacaksınız, diğer 
kamu kesimindeki arkadaşların bu kanun hü
kümlerine göre muamele görmesini isteyeceksi
niz... O zaman 200 bin işçi ayağa kalkar. Bi
zim anlatmak istediğimiz taraf budur. 

Makine" Kimyadaki veya Devlet Demiryol
larındaki veya 991 sayılı Kanunla müdevver 

olan arkadaşlarımızın durumlarını ayrı bir 
kanunda düzeltmek imkânını arayalım. Bu 
esbabı mucibeyle önergenize katılmak (müm
kün delgidir, ama Sayın Kemal Yılmaz'in ge
tirdiği önerge bu tertipteki 991 sayılı Kanuna 
tabi bütün arkadaşlarımızı kapsar mahiyette
dir ve büyük bir mağduriyeti önleyebilecek ni
teliktedir. 

Bu sebepledir İd, Sayın Yorulmaz'ın öner
gesine katılmadık. Keyfiyeti arz eder, teşek
kür ederim. 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ RIZA UZUNER 
(Trabzon) — Önerge üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Önerge üzerindelki beyanınızı 
sordum Sayın Balkan. 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ RIZA UZUNER 
(Trabzon) — Hayır, onu sormadınız. 

BAŞKAN — Biraz evvel dikkatle beyan et
tim. 119 ncu madde, önerge hakkında öner
ge sahibi muamelen izahta bulunur. Buna yal
nız Komisyon cevap verir, diyor. Takdir eder-
süniz, daima milletvekiliniin son sözünün doğ
ması gibi bir durum yaratmayalım tekrar. Ye
niden bir müzakere durumuna girmeyelim, 
ama katılmayış sebebinizde bir değüşi'kük var
sa yerinizden kısa bir beyanda bulunma imkâ
nını kullanın lütfen. 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ RIZA UZUNER 
(Trabzon) — Onu arz edeceğim. 

BAŞKAN — Bilmem ifade edebldim mi? 
. Yani bir kanunî engel var. Yofksa, takdir eder
siniz, elbette çok konuşulmasını, daha çok ger
çeklerin ortaya çıkmasını, daha iyi bir mu
tabakatın hâsıl olmasını Başkanlıkta ister. 

Buyurun. 
ÇALIŞMA BAKANI ALİ RIZA UZUNER 

(Trabzon) — ıSaym Başkan, 1 nci maddede 
bendenize söz vermek espiıüsiyle bunun arasın
da bir fark göremedim bendeniz, özür dilerim. 

BAŞKAN — 1 nci maddede söz vermiş ola
bilirim. 1 nci madde bir evvelki toplantıda 
müzakere edildi. Müzakere bitmişti. Zanne
diyorum, o zaman önerge sahibinin izahatı ba
his konusu olmaJksızm katılmayış sebebinizi 
izah için söz verdim. Biraz evvel de katılma
yış sebebinizi ifade ettiniz. 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ RIZA UZUNER ' 
(Trabzon) — Sormadınız, onu arz edeceğim. 

BAŞKAN — Hayır. Biraz evvel Komisyona 
ve Hükümete sordum. Katılmadığınızı .beyanı 
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ettiğiniz için, müemelen izah hakkı verdim 
önerge sahibine. 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ RIZA UZUNER 
(Trabzon) — Saym Başkan, (katılmayış sebebi
niz der demez, Sayın Komisyon Sözcüsü arka
daşımız söz alıp izahta bulundular. Bendeniz 
herhangi bir cümle söylemedim, hatırladığıma 
göre, Zannedersem konuşma hakkım var. 

BAŞKAN — O zaman kullanaydmız o hak
kınızı Sayın Bakan. 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ RIZA UZUNER 
(Trabzon) — Bana soru tevcih buyurmadınız 
Sayın Balkan. 

BAŞKAN — O tarafa sorduğumuz soru iki
nizi de kapsar. , 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ RIZA UZUNER 
(Trabzon) — Sayın Başkanım, özür dilerim, 
usulî bir tartışmaya ılüzum yok. 

BAŞKAN — Usul ımeselesa değilli, kanun ira-
ıkân verse gayet tabiî kii arzu ederim. 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ RIZA UZUNER 
(Trabzon) — O tokana sahip olduğum kanaa
tindeyim. Çünkü zatıâliniz, «Hükümet ve Ko
misyon katılıyor mu?» diye buyurdunuz. Ko
misyon söz istiyorum dedi, konuştu. Ben hiç 
bir cümle söylemedim. Ben de lamuşımalk isti
yorum; neden katılmadığımı arz etmek istiyo
rum. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon katılmı
yorum dedi, söz iıstedi durumunda olamaz ki... 
Çünkü, evvelâ önerge sahibine müemelen izah 
hakkını verdim, sonradan Komisyona cevap 
vermek için söz verdim. 

ÇALIŞMA BAKANI ALI RIZA UZUNER 
(Trabzon) — Bendenize tevcih etmediniz, ha
tırladığıma göre. 

BAŞKAN — Ne fark eder yerinizdeki beya
nınızla, buradan konuşmanız f Israr ediyor
sanız... 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ RIZA UZUNER 
(Trabzon) — Israr değil, buradan arz edeyim 
efendim. Nihayet bir izahat Vermek durumun
dayım. Elbetteki bu işin büyük bir ağırlığı 
vardır. Bunu arz etmek durumundayım. Ben
denize bu (konuda bir soru tevcih buyurmadığı-
nız kanaatindeyiim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, ister yeri
nizden, ister buradan, beyanınızı yapın. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Biz buradan 
çıksak nasıl geçireceksiniz bunu Saym Bakan.. 

. HASAN TÜRKAY (İstanbul) — Önergenin 
kabulünü istiyorsanız çıkalım... 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ RIZA UZUNER 
(Trabzon) — Sayın Başikan, çok değerli arka
daşlarım ; 

Geçici madde 3 ile ilgili değerli! arkadaşı
mız fevkalâde önemli bir konu ortaya getirdi
ler. Haddizatında bu mesele komisyoniLairda te
zekkür edildi, diğer maddeler üzerindeki gö
rüşmelerde de bir berraklığa kavuştu. Ancak 
şu hususu bilhassa belirtmek istiyorum: 

Bu aylık bağlanma şekil lerindeki ayrılık 
nedeniyle 1189 sayılı Kanunla münferit inti
baklardır. 50,6 sayılı Kanunla da bir nevi ka
der birliği sağlanmıştır. Şimdi, 1 . 3, . 1969'dan 
geçerli olmak üzere yürürlüğe giren 1189 sa
yılı Kanunla, mülga sandık kanunlarına göre 
aylık bağlanması için gerekli fiilî hizmet süre
si 30'dan 25 yılla indirilmiş, emekli aylığına 
esas olan kazancın hesabını da nazara alan 
günlük kazanç, 26 gün hesabından 30 güne çı
karılmış ; emekli aylığı oranı yüzde 50'den yüz
de 70'e yükseltilmiş, aylıkların ücret seviyele
rinde meydana gelen yükseltmeler de nazara 
alınmak suretiyle yönetmelik gereğince 1.3.1969 
ıkazançları seviyesine ulaştırılmış bulunmakta
dır. Böylece 506 sayıılı Kanunun kapsamına 
giren emekliler ille mülga sandılMarca bağlan
mış eski emeklilerin aylıkları, 1186 sayılı Ka
nım paralelinde günün hayat şartil arına göre, 
1 . 3 . 1969 tarihinden itibaren yeniden ayar
lanmıştır. 

Şimdi burada hakikaten bir ayrıcalık var. 
Kalkınma Planında önümüzdeki dönemlerde 
hükümetlere verilen görev medeniyle 'Sayın! 
Başkan, bu husus üzerinde dunmalk istiyorum. 
Bu hak bir tarafa atılmış değildir. Birinci, İkin
ci, Üçüncü Devlet planılmızm sosyal güvenlik 
ilkeleri bölümünün uzun dönemli gelişme yö
nünün 1737 S. Sayısında sosyal güvenlik ku
rumlarının kademeli olarak bir sistem içinde 
birleştirilımesi öngörülmüş bulunduğuna göre, 
yukarda az evvel arz olunan iki mülga sandık 
paralel normlarını bundan böyle büyük ayrıca^ 
lıklarla devamlı değişikliklere mâruz bırakılma
ması zarureti aşikârdır. 

Şimdi, bu fevkalâde önemli bir konu. Bu 
konu, Devlet hayatımızda planımızda bir tara
fa atılmış değil ve fakat hal yeri burası değil-
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dir ve bu şekilde: halli mümkün değildir. Bu 
defa gelişen hayat şartlarına göre sigorta ve 
mülga sandıklar emddilerinin aylıklarını ge
nel bir kat sayı ile yükseltmeyi öngören kanun 
teklifi bundan böyle eşitlik ilkesini bozacak, 
yeni bir tartışma ortamı yaratmıyacak ve Dev-
ıl'ert plânımızın az evvel arz ettiğim ilkesine 
de uygun bir genel yükseltme sistemini muha
faza ederek, Parlâmentoya sevk edilmeli?: üze
re hazırlanmış bulunmaktadır. Bir hazır/lığı
mız da budur, sistematik 'ayarlamadır. Yani 
bununla her şeyi halledecek değiliz. 

Değerli 'arkadaşlarım, benimi bu uzun ko
nuşmamın bu kanunun müzakeresini tehlikeye 
sokacağı noktasında ısrarlılar. Yani baştan 
beri arz etmek istediğimiz sistem nazarı itiba
ra alınarak değerlendirme yapılsın, bu hak
lar Hükümet tarafından karşısına çıkılan halk
lar değildir. Hazırladığımız plândaki sosyal 
güvenlikle ilgili ayrıcalıkları giderime ilkesinin 
de lütfen bu arada nazarı itibara alınması lâ
zımdır. Bu nedenle arkadaşımızın görüşüne 
katılmamız, bu noktada mümkün olmamakta
dır ve Sayın Kemal Yılmaz arkadaşımız tara
fından verilen ve müzakeresinde builunsaydık 
tashih etmemiz gerekeceğine inandığım husus
ları, bu vesile ile, belirten, önergeye, Sayın 
Başkan, Hükümet olarak katıldığımızı arz ede
rim. 

Teşekkür ederim. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Saym Başkan, Komisyon Başkanının izahlarını. 

BAŞKAN — Saym Cengizban Yorulmaz, 
bir beyanınız varsa yerinizden ifade etmeniz 
mümkün değil mi? Şimdi bu tasarının Hükü
metin ifade ettiği duruma göre bir hususiye
ti var. Hükümetin bir önceliği, konular hak
kında önoelMe konuşma, söz aılma gibi bir özel-
liği var İçtüzükte, takdir ediyorsunuz. Daha 
evvelki beyanlarında komisyonları takip edip 
müzakerelerde fikirlerini beyan etime olanağını 
bulamadıklarını ifade ettiler. Komisyonun bu 
izahatından sonra, sizin mücmelen izahatınız
dan sonra,' muhtemelidir Hükümet yeni bir ko
nu, yeni bir tez, yeni bir fikir getirebilir diye 
o imkânı kendilerine o itibarla vermek zorunda 
kaldım. 

Şimdi bu önerge üzerinde müteaddit defa 
söz vermek gibi usul dışı bir uygulamaya bizi 

zorlamayın. Yerinizden soracağınız soru var
sa, ilâve edeceğiniz beyanınız varsa onu ilâ
ve ediniz lütfen mümkünse. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Sayın Başkanlığı müşkül durumda bırakmak 
hatırımdan geçmez, ancak şunu ifiadıe edeyim 
ki, zorunluk doğdu. Zira Hükümet konuş
tu. Bendeniz Hükümetten sonra konuşma hak
kına sahip olduğum kanısındayım. İzin verir
seniz konu biraz önemli bir ıkonu ve gerek Hü
kümet, gerek Komisyonla bir noktaya doğru 
yaklaşıyoruz, neticeye varabilmek için açıkla
mada bulunmak üzere müsaadelerinizi rüca edi
yorum. Takdir Yüce Divanındır. 

BAŞKAN — Yeninizden ifade etmeniz müm
kün değil mi Sayın Yorulmaz ? 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
O zaman uzun bir konuşma olur. İzin verir
seniz... 

BAŞKAN — Oldu, söylüyorum Hükümete 
bu imkânı verme sebebi daha evvelki zorunlu 
durumun davet ettiği bir husus. Ayrıca da 
Hükümet kendisine önergeye katılıp katılma
ma hususundaki sorumuzun daha evvel' kendisi
ne iletilmediğini, kendilerinin haberdar olma
dığını, fikir beyan etme imkânını bulamadık
larını söyledikleri için, katılmama veya ka
tılma hususundaki sözlerini o itibarla şimdi 
icra ettiler. Yerinizden beyan edebilirseniz 
buyurun. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Hay hay, arz edeyim efendim. Divan müşkül 
durumda kalmasın. 

Efendim, Komisyon der ki, «1189 sayılı 
Kanuna tabi olanların bu teklife girmesini bi
raz garip karşılıyoruz» ama buna rağmen girdi. 
Şu halde, evvelâ girdiyi sağlamışız. Bundan 
sonraki taksimat üzerindedir bizim iddiamız. 
Yani! bizim bahsettiğimiz teklifimizde getirdi
ğimiz hususlar buna girer mi girmez mi tartış
manın içine girmiyor artık. Bu ımiktaıiar doğ
ru mudur, değil midir, haklı mıdır, değil mi
dir bunun üzerinde duruyoruz ve konu Komis
yon Sözcüsü ve Bakan tarafından da açıkça 
kabul edildi. Yani Makina Kimya Kurumu 
emeklileri mağdur edilmiştir; bunu da kabul 
ettiler. Öyleyse Anayasamızın 45 nci madde
sini nereye bırakıyorsuunz ? Elbetteiki Devlet 
işçilerin üeretindeıki bu haksızlığı bertaraf et
mek mecburiyetindedir. Büyük Millet Meclisi 
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bu mecburiyeti takabbül etmiştir. Biz bu dü
şünce içerisindeyiz. Bu işçiler mağdur edil
mişlerdir. iSebetoni ben söylüyorum, Komis
yon kabul ediyor, çaresini getiriyoruz, o 
noktada duruyoruz. Hükümet diyor ki, ben 
yeni tasarı getireceğim, ©iz bunları biliyo
ruz, Sayın Hükümet Başkanıyle temas ettik; 
bite bu konu üzerimde hassasiyetle duruyoruz. 
O günden beri bu teklifler gelmemiştir gelmez 
de, ama bugün elimize bir fırsat geçmiş, bu 
dört - beş bin kişinin mağduriyetini telâfi et
mek mecburiyetindeyim inancındayım. Onun 
için teklifimıe iltifat edilmesini rica ederim. 

Teşekkür ederim. 
ŞEVKİ GÜLER (Afyon Karahifear) — Ba

kan 'bir daha konuşsun. 
BAŞKAN — Müsamaha göstermeniz lâzım 

sayın arkadaşlarım. Bütün mesele, ortaya atı
lan fikriln üyeler tarafından iyi anlaşılmasını 
sağlamaktır, bunun ötesinde başka bir gayret 
yok. 

Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmı
yor, önerge sahibi önergesini mücmelen izah 
ettiler, önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kahul -edilmemiş
tir. 

AHMET SAKIP HtÇERİMEZ (Ankara) — 
işçiden yana olanlara ibakm. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Demagoji yap
maya lüzum yok. 

BAŞKAN — Lütfen oylaıma sırasında... 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Onlara söy
leyiniz Sayın Basjkan. 

BAŞKAN — Sayın Ay gün, bilüyorsunuz di
ğer arkadaşlara da aynı şekilde söylüyorum. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — 'Söylemedin iz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hayır hayır, oylama sırasında 
herhangi bir beyanda bulunmak... 

ŞEVKİ GÜLER (Afyon Karahisar) — Ba
lkan da onların fikrinden yana. 

BAŞKAN — Efendim müsaade buyururi, 
oylama sırasında tartışma veya her hangi '»ir 
teüikinat Tüzüğümüzün yasakladığı bir husus
tur, uyarmak istiyorum arkadaşları. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Diğer arka-
ıdaşları da uyarın Sayın Başkan, niçin onlara 
(söylemiyorsunuz ? 
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BAŞKAN —- Tamam efendim, diğer arka
daşlara da söylüyorum dedim Sayın Aygün, 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Ankara Milletvekili Kemal Yılmaz'm öner

gesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet okun

muş bulunan önergeye katılıyorlar mı efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON ıSÖZCÜSÜ ENVER TUR

GUT (Kayseri) — Katılıyoruz. 
ÇALIŞMA BAKANI ALI RIZA UZUNER 

(Trabzon) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet öner

geye katıldıklarını beyan etmişlerdir. önerge
yi tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Kayseri Millet vekili Enver Turgut ve İs

tanbul Milletvekili Hasan Türkay'ın önergeleri 
tekrar okundu.) 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ENVER TUR
GUT (Kaysedi) — önergemi! geri' alıyorum Sa
yın Başkan. 

HASAN TÜRKAY (istanbul) — Ben de 
önergemi geri alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Önerge talep üzerine geri ve
rilmiştir efendim. 

Biraz evvel Sayın Kemal Yılmaz tarafından 
verilmiş ve kabul edilmiş bulunan önerge mu
vacehesinde geçici 3 ncü maddeyi tasvibimize 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 4 ncü ımaddeyi okutuyorum. 
Geçici madde 4. — Geçici 1 ,nci ve 2 nci mad

deler gereğince yapılacak aylık ve gelir artır-
ımaları, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren en ço)k 9 ay içinde tamamlanır. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun bu işler için 
görevlendirilecek personeline, yukarda yazılı 
süre içinde, ayda 80 saati geçmemek üzere faz
la çalışma yaptırılabilir. Ödenecek fazla çalış
ma ücreti, Bütçe Kanunundaki sınırları aşma
mak üzere, Kurumun Müdürler Kurulunca tes-
püt edliılir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Geçi
ci 4 ncü madde kalbul .edilmiştir. 

Kabul edilmiş bulunan 4 geçici maddeyi 
ihtiva eden 2 nci maddeyi tasviplerinize sunu-
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yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihini ta-

(kibeden aybaşından itibaren yürürilüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye?.. Yok. Maddeyi tasviplerinize sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Ka'bul ediUlmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — Bu kanunu Balkanlar Kurulu 

yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye?.. Yok. Maddeyi tasviplerinize sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Ka'bul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde lehte ve aleyhte 
, olmak üzere iki sayın üyeye söz vereceğim efen
dim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Lehin
de söz istiyorum Sayım Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Uysal. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın 
Başkan, değerli 'arkadaşlarım. 

506 sayılı Kanunum bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesiyle ilgili kanun teklifi üzerinde mü
zakereler bitmiş bulunuyor. Yüzde 40 ile yüzde 
10 arasında çalışanilanmıza getirilen, bu oranda 
getirilen bir ilâvenin, gerçekten.Tüılk sosyal ha
yatında, sosyal Devlet ilkesine uygun olarak, 
onların daha iyi bir hayat şartına (kavuşması 
yönünden olumlu bir hareket olarak görülmek
tedir. Bu kanun1 teklifini hazırlayan arkadaşla
rımıza bu bakımdan teşekkür etmek isterim. 

Hiç şüphesiz işçi kesiminde ve memuııları il
gilendireni, kaımu görevlilerini ilgilendiren 657 
ve 1327 sayılı Kar.iuna ilişkin olanak yaşantıla
rında birbirlerine denk ve eşit bir ücret ve maaş 
sisteminin Türkiye'de bir noktaya vardırılacak 
şekilde Meelisilerimizden çıkarılması özlem ola
rak hâlâ bizim üzerimizde ciddiyetle durulması 
lâzım 'gelen bir komu olarak görüyoruz. 

Sayın Cengizhan Yorulmaz arkadaşımızın 
burada verdiği önerge ile Makina Kimya Kuru-
murıda çalışanların haklanın da bu kanun bün
yesinle koymuş cılsaydık, .o zaman bir Ölçüde ger
çekten 3 - 4000 kişiyi de mutlu edecek, mcımnun 
edecektik; olmadı, inşallah önümüzdeki zaman
da bu aksaklık da giderilir. 

11 . 1 .1973 O : 1 

Diğer taraftan, sosyal güvenlik kavramına 
uygun olarak shell - mobil sistemine uygun, sa
yın Bakanın da burada ifade ettiği gibi, genel 
bir ayanlama ile ilgili kanun tasarısı bir an ön
ce hazırlanıp Meclislerimize geldiği andan iti
baren eil'beıtteki o da ciddiyetle incelenecek ve 
Türk çalışanlarına olumlu bir şekilde çıkarıl
ması sağlanacaktır. Bu kanunun Türk işçileri
nle hayırlı olması dileğiyle olumlu yönde oyumu 
kullanacağımı belirtir, saygılarımı sunanım. 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerindeki mü
zakereler sona ermiştir. Tümünü oylarımıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ENVER 
TURGUT (Kayseri) —• Sayın Başkam, teşekkür 
sadedinde söz istiyorum. 

BAŞKAN —- Buyurunuz efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ENVER 
TURGUT (Kayseri) — Sayın Başkan, muhte
rem milletvekilleri; 

İşçi emeklileriyle1 ilgili kanunda değişiklik 
yapmak üzere gerek bendeniz ve gerekse birçok 
arkadaşımız tarafından tclkılif edilmiş bulunan 
kanun, uzun zamandan beri gerek komisyonda 
ve gerekse Meclisimizde müzakereye tabi tu
tulmuş, lehte ve aleyhte birçok görüşmeler ya
pılmıştır. Büyük bir ekseriycltlo lehte bir kanam 
çıkmış bulunmaktadır. Bu kanunla, halen1 em ek
li bulunan kıymetli arkadaşlarımız, Sosyal Si
gortalar Kurumunun! bütçesinin eilverdiği nis
pette kendilerine muayyen bir miktar zam ge
tirmiş bulunmaktadır. 

Sayın Uysal'in konuşması esnasında bir cüm
lesi, âdeta Makina Kimya Endüstrisi, Devlet 
Demiryolları, Askeri Fabrikalarda çdlışan işçi
ler bu kamun kapsamına girmemiş gibi gösteri
liyor. Halbuki, bu adı geçen kurum, eskfrien! 
özel bir kanuna tâbi idi. Bundan evvel 1189'a 
göre bu samdık, Sosyal Sigortalar Kurumuna 
girmiş ve burada çalışan, hailen emekli cilan iş
çilerimiz Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamın
da ve aynı zamanda bu kanundan da istifade 
etmektedirler. 

Değerli arkadaşlarım, çok önemli otlan bu 
kanunda emeği geçen bütün arkadaşlarıma hu
zurunuzda teşekkür eder, bu kanunun tüm işçi
lerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diler, say
gılar sunanım. , 
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3. — Atatürk Akademisi kamımı tasarısı 
ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(1/540) (S. Sayısı : 736 ve 736'ya 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Gündoınin 736 ve 736'ya 1 nci 
ek sıra sayısında yer alan Atatürk Akademisi 
kanun tasarısının müzakeresine devam oluna
caktır. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini alsınlar 
efendim. 

İkinci maddeyle ilgili önergeleri okutuyo
rum. 

(Başkanlığa 
Kanunun 2 nci maddesinin aşağıdaki şekilde 

değiştirilmesini arz ederim. 
Sakarya 

Hayrettin Uysal 
«•Madde 2. — Akademinin amacı : 
Atatürk'ü, fikir ve eylem adamı ve Türkiye 

Cumhuriyetinin kurucusu olarak bizzat getir
diği değerler açısından incelemek, araştırmak 
ve kamuoyuna sunmaktır.» 

BAŞKAN — Diğer bir önergeyi .okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Atatürk Akademisi kanunu tasarısının 2 nci 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Balıkesir 
Cihat Bilgehan 

Akademinin amacı : 
Madde 2. — Akademinin amacı : 

a) Atatürk'ü; fikir ve eylem adamı ve Tür
kiye Cumilıuriyetinin kurucusu olai'ak, bizzat 
getirdiği değerler açısından incelemek, 

b) Atatürk inkılâbını, tarih ve fikir dü
zeylerimde değerlendirmek ve Atatürk'ün oluş
turduğu tarih nazariyesini Atatürk düşüncesi 
yönümde geliştirmek, 

c)> Atatürk inkılâbı ve ilkeleri doğrultu
sunda, Türîs Ulusunu yurt bütünlüğü, ulusal 
tarih ve dil bilinci içinde, çağdaş uygarlığa 
eriştirecek ve bu ilkelere katkıda bulundura
cak araştırmaları yapmak, 

d) Yulkardaki fıkralarda belirtilen çalış
malar yoluyla elde edilecek sonuçları toplum 

(1) 736 ve 736'ya 1 nci ek S. Sayılı basma-
•yazı 35 nci Birleşim tutanağı sonuna eklidir. 

hayatına etkili kılmak için her türlü yolla yay
maya çalışmak.» 

iBAŞKAN —• Diğer önergeyi okutuyorum. 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Atatürk Akademisi kanununun 2 nci mad
desi (a) fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Kastamonu 
Hasan Tosyalı 

«Yeni (a) fıkrası; 
a) Atatürk'ü Türk istiklâl ve hürriyetinin 

kurtarıcısı, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, 
büyük kumandan, Devlet adamı ve inkılâpçı 
.millî lider olarak bizzat getirdiği değerler ve 
ülküler açısından incelemek.» 

BAŞKAN — Diğer bir önergeyi okutuyo
rum. 

İSayın Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte bulunan Atatürk Akademisi 

kanun tasarısının 2 nci 'maddesinin (b) fıkra
sında yazılı «Atatürk imkilâbı» tâbiri yerine 
«Atatürk inkılâpları» ol a rak değişti riimesini 
arz ve teklif ederim. 

Sivas 
Kadri Eroğan 

BAŞKAN — Diğer bir önergeyi okutuyo
rum. 

Millet Meeisi iSayın Başkanlığına 
Müzakeresini yapmakta bulunduğumuz Ata

türk Akademisi kanun tasarısının 2 nci madde
sinin (a) fıkrasındaki «Atatürk'ü; fikir ve ey
lem adamı» tâbiri yerine, «Atatürk'ü fikriyatı, 
fiil ve hareketleri yönünden» olarak değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Sivas 
Kadri Eroğan 

BAŞKAN — Diğer bir önergeyi okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Atatürk Akademisi kanun tasarısının 2 nci 

maddesinin (b) ve (c) bentlerindeki «İnkı'lâp» 
sözcüğünün, «Devrim» sözcüğüyle değiştrilme-
sini ve (d) bendinin ele aşağıdaki biçime sokul
masını saygıyle öneririm. 

Istanibul 
Mehmet Ali Aybar 

«d) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen ça
lışmalar yoluyla elde edilecek sonuçlar bilim
sel kurumlara ve halk oyuna sunulur.» 
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BAŞKAN — Diğer bir önergeyi okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
2 nci maddenin (d) bendinin aşağıdaki bi

çimde değiştirilmesini saygıyla öneririm. 
Ordu 

Ferda Güley 
«d) Yukarıdaki bentlerde belirtilen çalış

malar yoluyla elde edilecek sonuçları kamu
oyuna sunmak.» 

BAŞKAN — Diğer bir önergeyi okutuyo
rum. 

..Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarıda 2 nci maddeden başlayarak geçen 

«Atatürk inkılâpları» kavramının, Anayasa 
dili olan «Atatürk devrimleri» anlatımıyla de
ğiştirilmesini saygıyla öneririz. 

Çankırı Bursa 
Nuri Çelik Yazıcı oğlu İbrahim Öktem 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 
'Sayın Başkanlığa 

2 nci maddede geçen «İnkılâp» arapça söz
cüğü yerine «Devrim» Türkçe sözcüğünün ka
bulünü saygıyla öneririm. 

Ordu 
Ferda Güley 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık derece
sine göre işleme koyuyoruz. (iSakarya Milletve
kili Hayrettin Uysal'ın önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Sayın Uysal, önergenizde 2 nci 
madde için tek bir fıkraya münhasır değil, tü
müne taallûk eden bir değişiklik öneriyorsunuz. 
Değil rai efendim? 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Beki «fendim. 
Sayın komisyon önergeye katılıyor musunuz 

efendim?.. 
PLÂN KOMİSYONU ADINA NACİ ÇE

REZCİ (Niğde) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
HÜKÜMET ADINA BAŞBAKANLIK KÜL

TÜR MÜSTEŞARI MEHMET ÖNDER — Ka
tılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve Hükü
met katılmıyor. 

HAYRETTİN UYSAL (iSakarya) — öner-
gemi izah için söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

1 HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarını; 

Akademinin amacıyle ilgili 2 nci madde üze
rinde Atatürk'ü, fikir ve eylem adamı ve Tür
kiye Cutmihuriyetmin kurucusu olarak bizzat 
getirdi değerler açısından incelemek, yine hiç 
şüphemiz bu değerlerin içerisinde olması tabiî 
olan Atatürk'ün bütün ilkelerini, düşünceleri-

I ni, demeçlerini, görüşlerini ayrı ayrı belirtmek
ten çok, değişiklik önergesi vermemdeki sebe-

I bolaııak ifade etmek istiyorum k i ; bütün fikir 
I ve eylem 'kelimelerinin, kavramlarının kapsa-
I mı içerisinde 'bulunan düşünce ve ilke sistemi-
I ni Atatürk'ü, incelemek, araştırmak ve değer

lendirmek akademinin amacıdır. O halde, ince-
I lemek. araştırmak ve değerlendirmek akademi

nin amacı lolduğuna göre; bir ölçüde bunları 
'kanım tasarısının tümü üzerinde görüşlerimizi 

I arz ederken ifade ettiğimiz, belirttiğimiz kuş-
I kulara da işaret ederek; 'kamuoyuna sunma 

noktası önem, kazanıyor. Yani akademi, fikri 
I saibit olarak, Atatürk'ün ortaya koyduğu ilke-
I 1er ve düşüncelerde, fikirlerde araştırma ve iıı-
I celeme yaptıktan sonra; bu budur, demeden ve 

kesin bir yargıya varmadan; kamuoyunun tar
tışmasını sağlayabilmek için, üzerinde doğru 
olup olmadığı konusunda kesin bir karara va-

I rabilmek için, jbunu kamuoyuna sunmak sure
tiyle amaçları arasına sokmalk zoruııluğunu 
duyuyoruz. 

I Bu bakımdan verdiğim önergenin, burada 
okunan diğer önergeleri dinledikten sonra, da-

I ha geniş ve kapsamlı bir şekilde Sayın Ferda 
Güley'in önergesinin; be mim önergemde murat 
ettiğim, düşündüğüm unsurları tam ve kâmil 
olarak aldığını gördüğüm için, onun önergesi
ne iltihak ettiğimi belirtmek istiyorum. 

I Teşekkür ederim. 
I BAŞKAN — Kendi önergenizi geri mi alı

yorsunuz? 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Evet. 
I (BAŞKAN — Önerge sahibi önergesini geri 
I aldığını, gerekçesiyle birlikte beyan etmiştir. 
I Bu sebeple önergesi kendisine geri verilmiştir. 
I Diğer önergeyi okutuyorum. 
I (Balıkesir Milletvelkili Cihat Bilgehan'm 
I önergesi tekrar okundu.) 

I BAŞKAN — Önergeye komisyon ve Hükü-
I met katılıyor mu efendim? 
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PLÂN KOMİSYONU. ADINA NACİ ÇE
REZCİ (Niğde) — Katılmıyoruz. 

BAŞBAKANLIK. KÜLTÜR MÜSTEŞARI 
MEHMET ÖNDER — Katılmıyoruz efendim. 

(BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet öner
geye katılmıyor. Önergeyi tasviplerinize sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Diğer. önergeyi okutuyorum. 
(Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nm 

önergesi yeniden okundu.) 
BAŞKAN •— Önergeye komisyon ve Hükü

met katılıyor mu efendim ? 
PLÂN KOMİSYONU ADINA NACİ ÇE

REZCİ (Niğde) — Katılmıyoruz Sayın Baş
kan. 

BAŞBAKANLIK KÜLTÜR MÜSTEŞARI 
MEHMET ÖNDER — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge
ye katılmıyor, Önetfgeyi tasviplerinize sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
(Sivas Milletvekili Kadri Eroğan'm önerge

si yeniden okundu.) 
BAŞKAN -— Önergeye komisyon ve Hükü

met katılıyor mu efendim, ? 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Sayın Başka

nım, bu madde ile ilgili olarak bir -dil önerimiz 
var, bir de esasla ilgili önerimiz var. Şimdi siz 
Sayın Hayrettin Uysal'a söz verip ve ondan son
ra da bu önergeyi okuttuğunuza göre; dil dı
şındaki madde metniyle ilgili kısımları ayrıca 
bir araya getirip öyle oylaymrz, öyle konuştu
runuz. Dil ile ilgili kısmı herhalde daha şey ka
bul ettiniz, onu da bir araya getiriniz. 

BAŞKAN — Aykırılık derecesi bakımından 
itiraz ediyorsunuz. iSaym Güley, bu terimi çoğul 
hale getiriyor. «İnkılâbı» sözünü değiştirmiyor. 
«İnkılâpları» kapsamını genişletiyor. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Ama nihayet 
dil ile ilgili bir konudur. 

BAŞKAN — Kapsamını genişletiyor. Eğer 
onun yeı-ime siz başka bir dili teklif eden öner
geniz varsa, onun çoğul olup olmaması mesele
sini. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Şimdi Sayın 
Balkanını; 2 nei madde üzerinde, maddenin 
esası ile ilgili konuşmalarda kendi kategorisi 
iğinde sınıflandırılıp konuşulursa; dil meselesi 

ama goğul, ama tekil olarak oraya konursa 
daha iyi bir sonuç alınır, sanıyorum. 

BAŞKAN — Tamam da «fendim, dile ait 
değil diyorum bu önerge; hiç dilde bir deği
şiklik yapmıyor, kapsamı genişletiyor. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Nasıl efendim ? 
«İnkılâpları» deniyor. 

'BAŞKAN — Kapsamı genişletiyor. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Hem 

kapsamı var, hem terimi genişletiyor. 
BAŞKAN — Terimi değiştirmiyor, terime 

dokunmuyor. Kapsamı genişletmek istiyor. Te
rime dokunmuyor, komisyonun mevcut terimini 
çoğul hale getiriyor. Önergede, «Atatürk İnkı
lâbı» tâbiri yerine «Atatürk İnkılâpları» tâbiri 
konulsun, diyor. Dile 'hiç dokunmuyor Sayın 
Güley. Kapsamı genişletmek,, yahut çoğul hale 
getirmek. Belki kastedilen kapsam bu şekilde 
değil. Şimdi komisyondan soracağını. 

İSaym komisyon buyurunuz. 
PLÂN KOMİSYONU ADINA NACİ ÇE

REZCİ (Niğde) — Sayın Başkan; metne dik
kat buyurulursa «Atatürk İnkılâbı» tâbirinde 
(1) harfi de büyük harfle yazılmıştır. «İnkılâ
bı» kelimesi, bir bütün olarak 'bütün inkılâp
ları kapsamaktadır. Bu bakımdan değiştirmeye 
mahal yoktur. 

BAŞKAN — Hükümet ? 
BAŞBAKANLIK KÜLTÜR MÜSTEŞARI 

MEHMET ÖNDER — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Bu, «İnkılâp» sözünün «İnkı
lâpları» şeklinde değiştirilmesi hususundaki 
öneriye komisyon ve Hükümet katılmıyor. Öner
geyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kalbul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Sivas Milletvekili Kadri Eroğan'm ikinci 

önergesi yeniden okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Eroğan'm önergesini 

dinlediniz. Önergeyi komisyon ve Hükümet ka
tılıyor mu efendim? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA NACİ ÇE
REZCİ i (Niğde) — Sayın Başkan; bilhassa bu 
madde, uzun emekler sarfedilerek ve her keli
me yerine 'oturtulmak suretiyle hazırlanmış
tır. Üniversitelerde ve 6 aydan beri de Millî 
Eğitini Komisyonunda' üzerinde uğraşılmıştır. 
Değerli arkadaşlarımızın elbette çok iyi niyet
le verdikleri, kıymet taşıyan önergelerinden bu-
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raya bir aktarma; metnin bütününü bozabilir. 
Esasen 'kastedilen, arkadaşlarımızın arzu ettik
leri, kastettikleri bütün değişiklikler, aslında 
onların kafasında gecen fikirler burada mev
cuttur. Dikkat buyururlarsa, fıkraların içinde 
bunların hepsi vardır. O bakımdan katılmıyo
ruz efendim. 

BAŞBAKANLIK KÜLTÜR MÜSTEŞARI 
MBIIMKT ÖNDER — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve Hükü
met katılmadıklarını beyan ettiler. Önergeyi 
tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(İstanbul .Milletvekili Mehmet Ali Aybar'ın 

önergesi yeniden okundu.) 
ıBAŞKAN — Şimdi Sayın Aybar'ın dile taal

lûk eden ve bir de (D) fıkrasının tadiline taal
lûk eden ayrı ayrı iki talebi var. 

tSaym Aybar'ın önergesinin (D) bendinin 
tadiline taallûk eden kısmını oya arz edeceğim 
ve o hususta komisyon ve Hükümetin katılıp 
katılmadığını soruyorum. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA NAOÎ ÇE
REZCİ (Niğde) — Katılmıyoruz. 

BAŞBAKANLIK KÜLTÜR MÜSTEŞARI 
MEHMET ÖNDER — (Katılmıyoruz. 

BAŞKAN —• Hükümet ve komisyon katıl
mıyorlar. Önergenin bu kısmını, yani (D) ben
dinin değiştirilmesine müteallik kısmı tasviple
rinize «sunuyo ram. 

Kabul edenler... Kakül etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Dille ilgili ayrı ayrı üç. önerge var. Birisi 
Saym Mehmet Ali Aybar'ın önergesinin birin
ci kısmında, diğeri Sayın Nuri Çelik Yazıcı-
oğiu'nun önergesi, 'diğeri Sayın Ferda Güley'in 
önergesi. Bunların her üçü de (B) ve (D) bent
lerinde geçmekte olan «İnkılâp» Arapça sözcü
ğü yerine, «Devrimci» Türkçe sözcülüğünün 
kullanılmasını öneriyor... 

FERDA OÜLEY (Ordu) —"Sayın Başkan, 
şimdi burada Sayın Mehmet Ali Aybar'ın öner
gesinin (D) bendiyle ilgili önerisini okudunuz. 
Bendenizin de, (D) bendinin değişikliği ile il
gili bir önerim mevcudölduğuna göre, bu öneri
mi okutmanızı ve bendenize de bu hususta söz 
vermenizi, bu meselenin aydınlığa çıkması ba
kımından, rica ediyorum. 

©AŞKAN — Taibiî diğeri duruyor efendim, 
şimdi onu işleme koyacağım. (D) bendiyle il
gili bir önerge daha var; sözcüklerle ilgili de
ğil. Bu, terimlerin değiştirilmesine müteallik 
talebi Ibilâhara işleme koyacağım. 

Değişiklik önergesini okutuyorum. 
(Sayın (Başkanlığa 

2 nci maddenin (D) bendinin aşağıdaki bi
çimde değiştirilmesini saygı ile öneririm. 

Ordiı 
Ferda Güley 

(D) Yukardaki bentlerde belirtilen çalış
malar yolu ile elde edilecek sonuçları kamuoyu
na sunımak. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet bu öne
riye katılıyor mu efendim % 

PLÂN KOMİSYONU ADINA NACİ ÇE
REZCİ (Niğde) — Kaltılmıyoruz. 

BAŞBAKANLIK KÜLTÜR MÜSTEŞARI 
MEHMET ÖNDER — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Saym Güley 
izah edeceksiniz1? Buyurun efendim. 

FERDA GÜLEY- (Ordu) — Saym Başkan, 
sayın arkadaşlarım; 

Bu maddenin sonuncu bendini - maddede 
yazıldığı gibi fıkra değil.'- değiştirmek için bir 
önerge vermiş 'bulunuyorum. Verdiğim önerge 
dil bakımından en azından bir defa fıkra ke
limesini kanun tekniğine göre değiştirmiş olu
yor. Onun için komisyonun, bunu kabul etmi
yoruz, reddediyoruz, demesi,- bir defa dil yö
nünden ve kanun yapma tekniği yönünden doğ
ru olmaz. Böyle a, b, c diye ayrıldı mı, bunlar 
fıkra olmaz, bent (olur. Binaenaleyh; fıkra ke
limesinin değişitirilmesi zaruridir. Asıl yapmak 
istediğim ve kabulünü sizden istirham ettiğim 
değişiklik; «Yukardaki bentlerde belirtilen 
çalışmalar yolu ile elde edilecek sonuçları 'ko
nmayım a 'sunmak.» Yani; «Toplum hayatına et
kili kılmak için çalışmak. ve tavsiyelerde bu
lunmak» kısmını bentten çıkarıyor ve onun ye
rine «Kamuoyuna sunmak» la bendin yetdnil-
mesi gerektiğini öneriyorum. 

Neden böyle yapıyorum? Çünkü bu, daha 
evvel kabul buyurduğunuz 1 nci maddenin 
zorunlu sonucudur. 1 nci madde, «Ankara'da 
Başbakanlığa 'bağlı ve kamu tüzel kişiliğine 
sakip bilimsel özerkliği olan Atatürk Akademi
si adiyle bir Akademi kurulmuştur.» diyor. Ku^ 
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rulan akademi bilimsel özerkliği 'haizdir.. Bilim
selliğin gereği, vazgeçilmez zorunlu unsuru, 
öğesi nedir? Elde ettiği sonuçlar emperatif ola
rak toplum hayatını dfckili ikılmak mıdır? Etki
li kılmak için çalışmak. Yani akademi bir sonuç 
elde edecek, Atatürk'le ve onun inkılâp devrimiy
le ilgili olarak, onun tarih görüşüyle ilgili ola
rak bir sonuca varaealk. Bu sonucu toplum ha
yatını etkileyecek biçimıde, doğrultuda empe
ratif olarak kullanacak. 

Şimdi, burada bu yumuşak gibi görünüyor. 
Kanun çıktıktan ve akademi kurulduktan ve 
siyasal otoritenin eline 'böyle bir yasa geçtikten 
sonradır ki, tatbikatta bunun giderek nasıl taş
lanacağını, nasıl sert, rijit bir anlayışın karşı
lığı olacağı görülecektir. 'Bundan çekinilmek 
lâzımdır. Bilimsel olmanın niteliği; elde ettiği 
sonuçları kamuoyunun asçık tartışmasına arz et
mektir. Kamuoyunun açık tartışmasına arz edil
meyen. elde edilen sonuçlar doğrudan doğruya 
emperatif nitelikte 'topluma telkin ediliyor; 
kabul ettiriimek isteniyor've yegâne görüş bu
dur anlamına gelen bir tavır alınıyorsa, o, el
de edilmiş olan sonuç bilimsel 'bir sonuç değil
dir. Bilimsellik niteliğinin vazgeçilmez zorun-
lıığıı, onun kamuoyuna, kamuoyunun açık tar
tışmasına sunulmasıdır. Hem yukarda 1 nci 
madde de bilimsel özerkliği haiz 'bir akademi 
kuracağız, hem de onu takibeden maddede el
de edilen Sonuçlan emperatif olarak toplumu et
kileyecek ıbiçimde kullandırtmak yetkisini ka
nunla bu akademiye vereceğiz. Bu birbirleriyle 
çelişir arkadaşlarım. 

Hiejbir esaslı değişiklik yapmadan maddede 
gelen unsurlardan 'dil hariç bütün unsurları 
beğenmiş olarak, alma 1 nci maddedeki bilim
sel özerkliğin gereği olduğu için (D) bendinin 
böyle değiştirilmesini istirham ediyorum, ruh
sat vermenizi rica ediyorum. Komisyonun bunu 
böylece kaibul etmesini istirham ediyorum. Bu
rada. «yukardaki fıkralarda belirtilen» diyor, 
«yukardaki bentlerde» denmek lâzımdır. Ka
nun yapma tekniğinin de gereği budur, bu hu
susu da istirhamıma ilâve ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

(BAŞKAN — Sayın Gül ey'in (D) fıkrasının 
değiştirilmesine müteallik önergesine komisyon 
ve Hükümet katılmadıklarını beyan ettiler, 
önerge saihibi de müörnelen izah etti. Önergeyi 
Genel Kurulun tasviplerine 'sunuyorum. 

(Kaibul edenler... Kabul etmeyenler... Kaibul 
edil'memitşir. 

Yine Sayın Ferda Güleyi'n, Sayın Nuri Çe
lik Yaızıcıoğlu'nun ve biraz evvel Sayın Meh
met Ali Aybar'rn önergelerinde - Mehmet Ali 
Aybar'ın önergesinin birinci 'bölümünde - ge
çen ve 2 nci maddenin çeşitli bentlerinde kulla
nılan «İnkılâp» sözü yerine, Türkçe sözcük olan 
«Devrim» sözcüğünün konulmasına mütedair 
önergeleri var. Bu... 

İLHAN ER&OY (Kütahya) — Biraz evvel 
reddedildi. 

BAŞKAN — Hayır, bunları yeni işleme ko
yuyorum. 'Bu önergelerin her üçü de sözcükle 
ilgili olduğu için birlikte işleme koyuyorum. 
Biraz evvel okuttum, yalnız bu noktaya taal
lûk ediyor, yeniden okutmuyorum. Aşağı yu
karı beyanım önergede geçen sözlerin tekrarı 
niteliğinde oldu. Bu itibarla Hükümet ve ko
misyonun bu önergelere katılıp katılmadıkları
nı soruyorum. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA NACİ ÇE
REZCİ (Niğde) — Katılmıyoruz. 

BAŞBAKANLIK KÜLTÜR MÜSTEŞARI 
MEHMET ÖNDER — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon katıl
mıyor. Her üç önergede önerilen hususu Genel 
Kurulun tasvibine sunuyorum. 

ıKabul edenler... Kaibul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Başka önerge yok. 2 nci maddeyi okunmuş 
bulunan metindeki 'Şekliyle tasviplerinizse sunu
yorum. 

Ka'bul edenler... Ka'bııl etmeyenler... Kaibul 
edilmiştir. 

Çalışma süremiz 'bitmiş (bulunduğundan bu
gün öğleden sonra saat 15,00'te toplanmak üze
re Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 13,00 

...... 
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İKİNCİ OTURUM 

Açıllima (Saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvefeîli VaMt Bozatli 

KÂTİPLER : Muhittin (Sayın (Gaziantep). -(Şevket Boğan Kayseri). 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 38 nci Birleşiminim 2 nci oturumlum açıyorum. 

Müzakerelere devam ediyoruz. 
Atatürk Akademisi kanun tasarısının müza

keresine devam etmiş ve bundan evvelki otu
rumda 3 ncü maddeye gelmiş bulunmakta idik. 
Şimdi bu 3 ncü maddeyi okutuyorum. Komis
yon ve Hükümet hazır. 

BÖLÜM : II 

Akademinin görevleri : 
Madde 3. — Akademinin görevleri şunlar

dır : 
a) Atatürk'ün kişiliğini, inkılâbını ve dü

şüncelerini aydınlatacak ve değerlendirecek her 
türlü araştırmayı yapmak, 

b) !Bıı araştırmalarla, ilgili yayınları yap
mak, yaptırmak ve desteklemek, 

e) Atatürk İnkılâbının ilkelerine uygun 
olarak milletçe benimsenmesini sağlamak ve 
araştırmaların sonuçlarını örgün ve yaygın eği
tim yokıyle topluma maletmek üzere tedbirler 
almak, ilgili makamlara önerilerde bulunmak 
ve gereken koordinasyonu yapmak, 

d) İlköğretimden yüksek öğretime kadar 
ilgili ders konularının Atatürk ilkelerine uy
gunluğunu sağlamada; orta dereceli okullar, 
yüksek okullar, akademiler ve üniversitelerde 
okutulmakta olan Türk İnkılâp Tarihi dersleri
nin programlarının düzenlenmesinde tavsiye 
ve yardımlarda bulunmak, Türk İnkılâp Tarihi 
öğretim üyelerinin atanmalarına ve niteliklerine 
esas olmak üzere görüşünü bildirmek, 

e) Amacıyle iljgili konferanslar, kurslar, 
seminerler ve her türlü bilimsel toplantılar dü
zenlemek, yurt içi ve yurt dışı kongre, konfe
rans ve bu türlü bilimsel toplantılara katılmak, 
sergiler açmak, 

f) Amacıyle ilgili konuları inceleyecek uz
man ve araştırmacılarla master ve doktora ya
pacakları yetiştirmek üzere gerekli tedibini eri 
almak, 

g) Amacıyle ilgili çalışmalarda yerli ve 
yabancı resmî ve özel eğitim, bilim, kültür ve 
sanat kurum ve kurııluşlarıyle çeşitli dallardaki 
yazar ve sanatçılarla işbirliği yapmak, 'bu kuru
luşlarla koordinasyonu sağlamak. 

h) Atatürk İnkılâbı ve ilkeleri konusunda, 
fikir ve sanat alanında üstün eser veren yerli 
ve yabancılara, tüzüğü uyarınca Atatürk ödül
lerini vermek, 

i) Kütüphane, arşiv ve dokümantasyon 
merkezi kurmak, 

j) iBaşbakanlıkça gerekli kanuni tasarıları 
ile diğer konularda sorulduğunda Akademinin 
amaç ve görevleri çerçevesinde görüşünü bil
dirmek, 

k) Atatürk İnkılâbı ve ilkeleri konusunda 
yurt içinde ve dışında çıkan yayınları incele
mek, değerlendirmek. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde elimiz
deki listeye göre söz isteyen sayın üyelerin isim
lerini okuyorum. Sayın Buldanlı, Sayın Cfüley, 
ıSaym Akal. Başka söz isteyen sayın üye ? Yok. 

Saym Buldanlı? Yok. iSaym Güley, buyu
run efendim. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; tasarının 3 ncü madde
sinin müzakeresine gelmiş 'bulunuyoruz. 2 nci 
madde sabahki oturumda 'bilimsel özerkliğe uy
mayan, bilimsel özerklikle çelişen bir nitelikte
ki, yapısını bütün çabalarımıza rağmen koru
muş ve madde o hali ile kabul edilmiştir. Şim
di bu 3 ncü maddede 1 nci maddede getirilen 
(bilimsel özerklikle çelişkili bâzı unsurlara de
ğineceğim ve komisyondan, evvelâ Hükümetten 
bu değindiğim hususların metinde düzeltilme-
siae müzaharetlerini riea edeceğim. Eğer ko
misyon ve Hükümet bu ricamı lütfen yerine ge
tirmezse bu takdirde Yüce Yüksek Kurulunuz
dan istirhamda bulunacağım ve aul atmaya, ifa-
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de etmeye çalışacağını hususların oylarınızla 
düzeltilmesini sağlamak olanağını arayacağım. 

Değerli arkadaşlarım, akademinin görevleri
ni tanzim eden 3 ncü maddenin (a) .bendinde 
«Atatürk'ün kişiliğini, inkılâbını ve düşünce
lerini aydınlatacak ve değerlendirecek her tür
lü araştırmayı yapmak» deniliyor. (Sayın Bakan 
burada yaptıkları konuşmada, özellikle bende
nize verdiği cevapta, ifade buyurdular ki ; «Ne
ye korkuyorsunuz, neden dolayı böyle bir aka
demi Atatürk'ü dondursun, rijit .bir doktrin ha
line getirsin? O var ve şimdiye kadar bu mak
satla kurulmuş enstitüler, kürsüler hepsi var. 
Hepsi faliyetlerde bulunacaklar. Yalnız daha 
(geniş olanaklara kavuşturulmuş olarak bu aka
demi de faaliyette bulunacak.» Gerekçede de 
gerçi enstitüler kapatılmıyor, cnstitülerrin var
lığını koruyacaklarına işaret edilmektedir. Fa
kat Sayın Bakanın bu sözleri bir teminata ka
vuşturulmak gerekir. Bu sebeple (a) bendinin 
«Atatürk'ün kişiliğini, inkılâbını ve düşüncele
rini aydınlatacak ve değerlendirecek her türlü 
araştırmayı yapmak» dedikten sonra «ve ya
panlara yardımcı olmak» diye ikmal edilmesi 
'lâzımıdır. Madem ki, enstitüler varlıklarını ko-
ıruyaeaklar, bu akademi Atatürk konusunda 
bilimsel araştırma yapan yegâne kuruluş olma
yacaktır. Bu takdirde (a) bendine «ve yapan
lara yardımcı olmak» ibaresini eklemıek lâzım. 
Bugün yeteneksiz diye tanımladığımız, yetersiz 
diye gördüğümüz ve suçladığımız Dil Tarih Coğ
rafya Fakültesine bağlı, özel kanunla 1942 se
nesinde kurulmuş Türk İnkılâp Tarihi Ensti
tüsüne bu akademi, bu geniş olanakları 'dola
yı siyle ekle. ettiği sonuçları, ekle ettiği dokü
mantasyonu bir ölçüde kendisiyle aynı para
lelde çalışmakta olan bu enstitüye ve diğer bir 
enstitüye verebilnueılidir. O enstitüleri, bugüne 
kadar var olduğunu herkesin İttifakla söylediği 
kusurlarından, noksanlarından arındırmak böy
le mümkün olabilir. Bundan dolayıdır ki, (A) 
bendinde «ve yapanlara yardıımcı olmak» ibare
sinin eklenmesini öngören bir öneri vermek su
retiyle düzeltme yapmak istiyorum, Komisyo
nun ve Hükümetin iltifatına mazhar olmasını 
rica ederek. (Divana önergesini verdi). 

BAŞKAN — Sayın Akal. 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Hayır efen
dim, konuşmam devam ediyor. 
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I Değerli arkadaşlarım, (C) bendi; «Atatürk 
inkılâbının ilkelerine uygun olarak Milletçe be
nimsenmesini sağlamak ve araştırmaların sonuç
larını örgün ve yaygın eğitim yoluyle topluma 
maletmek üzere tedbirler almak, ilgili makam
lara önerilerde bulunmak ve gereken koordi
nasyonu yapmak», 

BAŞKAN — Sayın Güley burada konuşma
lar 10 dakika ile kısıtlı, hatırlatmak için sözü
nüzü kestim. Aradan uzun zaman geçti unut-
muşsunuzdur. 

FERDA GÜLEY (Devamla) — O halde he
men süratle ifade edeyim. 

Sayın arkadaşlarım, (C) bendinde «örgün 
ve yaygın eğitim yoluyle topluma maletmek 
üzere tedbirler almak» denilmektedir. Akade
miye böyle örgün ve yaygın eğitim yoluyle, 
sonuçları topluma maletuııek üzere tedbirler 
almak görevi veriimem-elidir. Sabahki 2 nci 
maddede de arz ettiğim gibi, akademi bilimsel 
özerkliği haiz, Atatürk'le ilgili araştırmalar ya
pan ve sonuçları bilimsel değerlendirmelere ta
bi tutması lâzımgelcn bir kuruluş olacaktır 
Böyle bir kuruluşu örgün ve yaygın eğitim yo
luyle topluma maletmek üzere tedbirler almak 
yetkisiyle, göreviyle yetkilendirmek ve görev
lendirmek akademinin kuruluş gayesini çok . 
aşan bir nitelik taşır. 

Değerli arkadaşlarını, bundan dolayı da bu 
arz ettiğim hususlara işaret eden bir değişik
liği (C) bendi ile ilgili olarak takdim ediyo
rum. 

(D) bendinde, .«İlköğretimden yüksek öğre
time kadar ilgili ders konularının Atatürk ilke-

[ ilerine uygunluğunu sağlamada; orta dereceli 
okullar, yüksek okullar, akademiler ve üniver
sitelerde okutulmakta olan Türk İnkılâp Tarihi 
derslerinin programlarının düzenlenmesinde 
tavsiye ve yardımlarda bulunmak, Türk İnkılâp 
Tarihi öğretim üyelerinin atanmalarına ve nite
liklerine esas olmak üzere görüşünü .bildirmek» 
denilmiektedir. 

I Değerli arkadaşlarım, bu görevlerden ilk bö
lümü, kendi kuruluş kanunu ile kurulmuş bulu
nan Millî Eğitim Bakanlığına aidolan bir me
seledir. «İnkılâp Tariki öğretim üyelerinin 
latanmaOarına ve niteliklerine esas olmak üze
re görüş bildirmekte külliyen mugayyir olmak 

I »gerekir. Çünkü, Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü 
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Ankarada Dil Tarih Coğrafya Fakültesine bağlı 
io)larak kurulmuş bilimsel bir enstitüdür. Bu 
enstitüde görev alacak öğretim görevlileri, 
üyeleri, Dil Tarih Coğrafya Fakültesine bağlı
dırlar. Hangi kıstaslarla, hangi ölçülerle kendi
lerine atanma ve diğer nitelikler hususunda kıs
taslar getirilecek? Bunu ancak Dil Tarih Coğ
rafya Fakültesi ve onun bağlı bulunduğu An
kara Üniversitesi tanzim edebilir. Bilimsel 
özerkliği haiz bir akademi kuruyoruz, Atatürk 
Akademisi, kendisine, Millî Eğitim Bakanlığına 
ait bir görevi, Ankara Üniversitesine, Ankara 
Dil Tarih Coğrafya Fakültesine aidolan bir gö
revi nasıl verebiliriz? Bu hususların da metin
den çıkarılmasıyle ilgili bir önerge takdim edi
yorum. • 

Bir de sayın arkadaşlarım (F) bendinde, 
Sayın Başkanım özür diliyorum, (F) bendimde 
deniliyor ki, «amacı ile ilgili konuları inceleye
cek uzman ve araştırmacılarla m ast er ve dokto
ra yapacakları yetiştirmek üzere gerekli ted
birleri almak.» 

Değerli arkadaşlarım, bu master ve doktora 
yapmak unsurları ne Hükümet teklifinde, tasa
rısında vardır, ne de Millî Eğitim Komisyonu
nun teklifinde vardır. Bu Bütçe Plân Komis
yonumda ilâve edilmiştir. Millî Eğitim Komisyo
nunda ilâve edilmek istenilmiştir; bendeniz 
hayır dediım, mucip sebeplerimi takdim ettim, 
hüsnü kaibul gördü ve Millî Eğitim Komisyonu 
bunu reddetti. Fakat anlaşılıyor ki, bu husus
ta İsrarlı olan arkadaşımız, Bütçe Plân Komis
yonuna kadar gıidebilmiştir, gitmişlerdir ve ora
da arzularını metne sokmaya muvaffak olmuş
lardır. Böyle bir unsur konulmamalıdır, metine. 
Niçin konulmalıdır? Çünkü, sosyal bilimler ve 
tarih kültünü bir bütündür. Atatürk ancak bir 
bütün içinde değerlendirilebilir. Göthe dokto
rası yoktur, edebiyat doktorası vardır. Başka 
türlü düşünülemez. Napolyon doktorası yoktur, 
tarih doktorası vardır. ' 

Şimdi bu akademiye 'bu bentle demiş olu
yoruz ki, eğer öyle çıkarsa şu yetki verilmiş 
oluyor ki, orada doktora talebeleri yetiştirile
cek ve kendilerine Atatürk doktorası verilecek. 
Atatürk Akademisi Atatürk doktorası verecek. 
Böyle bir doktora verilemez. 

BAŞKAN — Zamanınız bitti efendim, bağla
yınız Sayın Güley. 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Sosyal bi
limler ve tarih kültürü bir bütündür, Atatürk 
bu bütünlüğün içinde değerlendirilebilir. 

(F) bendinde de arz ettiğim hususlarla iliş
kin bir değişiklik yapılmasını öngören bir öner
geyi Yüksek Başkanlığa takdim edeceğim; vâki 
izahatım muvacehesinde 3 ncü maddenin bu de
ğişikliklerle tedvini hususunda Yüce Heyetini
zin müzaheretlerinizi rica ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Akal? 
YAŞAR AKA.L (Samsun) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Konuşmayacaksınız, vazgeçti

niz. Başka söz isteyen sayın üye?. Yok. 
Madde ile ilgili Önergeleri okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Atatürk xlkademisi kanunu tasarısının 3 ncü 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
•arz ve teklif ederim. 

'Balıkesir 
Cihat Bılgehan 

«Akademinin görevleri : 
Madde 3. — Akademinin görevleri şunlar

dır : 
a) Atatürk'ün kişiliğini, inkılâbını, görüş 

ve düşüncelerini aydınlatacak ve değerlendire
cek her türlü araştırmayı yapmak. 

b) Bu araştırmalarla ilgili yayınları yap
mak, yaptırmak ve desteklemek. 

•g) Atatürk ödüllerini vermek: 
Atatürk ödüllerinin karşılıkları, Atatürk'

ten kalan para ve hisse senetleri nemasının ya
rısının ayrı bir fona alınması yoluyle karşıla
nır.» 

iSayın Başkanlığa 
3 ncü maddenin (A) bendinin sonuna «ve 

yapanlara yardımcı olmak» ibaresinin eklenme
sini saygıyle öneririm. 

Ordu 
Ferda Güley 

Sayın Başkanlığa 
3 ncü maddenin (C) bendinin aşağıdaki 

biçimde değiştirilmesini saygıyle öneririm. 
Ordu 

Ferda Güley 

(C) Atatürk devriminin ilkelerde uygun 
olarak ulusça benimsenmesini sağlamak anıa-
eıyle ilgili makamlara gerekli göreceği öneri
lerde bulunmak.» 
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Sayın Başkanlığa 
3 neti maddenin (d) bendinin aşağıdaki bi

çimde değiştirilmeısini saygıyle öneririm. 
Ordu 

Fetfda Güley 
(d) İlköğretimden yüksek öğretimce kadar 

ilgili ders konularının Atatürk ilkelerine uy
gunluğunu sağlamada; orta derıeoeli okullar, 
yüksek okullar, akademiler ve üniversitelerde 
okutulmakta oîlan (Türk Dıevrim Tarihi) ders
lerinin programlarının düzenilenmesinde ışık 
tutacak çalışmalar yapmak. 

•Sayın (Başkanlığa 
3 neü maddenin (f) bendinin aşağıdaki bi

çimde değiştirilmesini saygıyle öın eririm. 
Ordu 

Ferda Güley 
(f) Amacı ile ilgili konuları inceleyecek 

uzman ve araştırmacıları yetiştirmek üzere ge
rekli tedbirleri almak. 

BAŞKAN — Önergeleri işleme koyuyorum. 
(Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'm 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA MUZAFFER 
ıNACİ ÇEREZCİ (Niğde) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet ? 
DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (İstan

bul) — Sayın Başkan, müsaade ederseniz katıl-
(madığımı gerekçesiyle birlikte arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (İstan
bul) — Şimdi Sayın Bilgehan'm önergesinde 
katılabileceğimiz kısım var: 3 nıcü maddemin 
(a) fıkrasında; «Atatürk'ün kişiliğini, inkılâ-

ıbını ve düşüncelerini...» diye başlayıp devam 
eden cümleye «Görüşlerinin» kelimesinin ilâ
vesini söylüyor; buna katılıınaıbdlir. 

Ancak, takririn müteakip kısmiyle teklif 
ettiği husus bir kanunla hallediieibiliecek bir 
husus, bir konu değildir. Hususî hukuk hüküm
lerine dahil, vefat etmiş bdr kimsenin kendi 
vasiyetnanıesiyle belli kurumlara veya mües
seselere bağışlamış olduğu meiblağı veya onun 
nemamı, onun rızası hilâfına burada değiştir
meye hakkımız olduğuna kaani değilim. Bu 
itibarla katılmıyorum. 

İİ . İ . 1973 O : 2 

BAŞKAN —• Sayın Bilgehan'm, önergesine 
Komisyon ve Hükümet katıilmadıklarını beyan 
•ettiler. Önergeyi dinlediniz; (a), (ıb), (g) bend-
1 erinde değişiklik getirici bir önergedir. 

HAYRETTİN UYSAL (ıSakarya) — Sayın 
Başkan, <(g) bendinin oylanması usule aykırı
dır. Atatürk'ün vasiyeti ile ilgili hususu kapsa
yan kısmın oylanması mümkün değildir; buna 
işaret etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bilgehan, bu (g) fıkra
sında, «Atatürk'ten kalan para ve hisse senet
leri» sözü ihalen Hazinenin, Devletlin ve bir 
mânasıyle Yüce Meclisin tasarruf eddbileceği 
bir konu mu, yoksa Hükümetin de işaret et
tiği gibi bir kişisel hak mı? 

CİHAT BİLGEHAN (Balıkesir) — Efen
dim, şimdi bir kanım görüşüyoruz. Atatürk 
Akademisi kurulacak, tabiî. 

BAŞKAN — Bir açıklama yapmak isterse
niz kürsüye buyurun. 

CİHAT BİLGEHAN (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Bendenizin takririmde ifade etmek istediğim 
husus şudur: Bilindiği üzere Türkiye'de hepimi
zin kendisine saygı beslememiz lâzımgelen ve 
öyle olan bir şahıs için bir akademi kurulmak
tadır. 

Türkiye Cumhuriyetinin temelinde Atatürk
çülük vardır; Türkiye Cumhuriyetinin banisi 
Atatürk'tür. Binaenaleyh, böyle bir akademi
nin kurulmasından milletçe sevinç içinde bulu
nuyoruz. Bu akademinin gelir kaynakları - tet
kik edileceği zaman görülecektir - gayet az, 
cılız bir kaynaktır. Gerçekten büyük olan, bü
yük olması lâzımgelen ve çalışmalarmm da bu 
büyüklüğe uygun olması gereken bir müesse
senin bu çalışmalarına bu kaynakların yetme
yeceği kanaati içinde bulunduğumdan Atatürk'e 
aidolan ibütün mevcut mamelekinin yine bu 
akademiye 'devrinin uygun' olacağını mütalâa 
ettim. 

Hepinizin bildiği gibi, büyük denizlerden 
telbahhur eden su, sonunda birtakım derelerden 
yine aynı denize döner. Binaenaleyh, Atatürk 
için kurulmuş olan bu akademiye yine Ata
türk'e aidolan birtakım malların intikal etmesi 
kadar talbiî bir şey olmaz. Bu, aynı zamanda 
Atatürk'ün, eğer bugün hayatta olmuş olsaydı, 

i arzu edeceği bir husus olacaktı. Binaenaleyh, 
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Yüksek Meclis her türlü kanunu yapabilmek 
gücüne ısahip bulunmaktadır; bu bakiimdan bu 
takririmin kabul buyurulmasını istirham ediyo
rum ve bu vasiyet hükümlerine de aykırı olmaz; 
Anayasaya da aykırı olmaz. Şu mânada: Ana
yasada bildiğiniz gibi, âmme menfaati gerek
tiği yerlerde özel hukukun birtakım kaidelerini 
reddetmek imkânı vardır. Binaenaleyh bunun 
kabul buyurulmasını istirham ediyorum. 

YAŞAR AKAL ('Samsun) — Mülkiyet hak
kı ne oluyor, mülkiyet ? 

NURİ ÇELİK YAZICIO&LU (Çankırı) — 
Kanunla vasiyet bozulmaz. 

BAŞKAN — Bir dakika efendini. 
Konunun önemine binaen, Başkanlıkça belli, 

bariz, ciddî bir tereddüt hâsıl olmuştur. Bu 
itibarla Birleşime yarım saat ara vereceğim, 
gereken tetkikatı yapıp kararımızı arz edece
ğim. 

Saat 16,00'da toplanılmak üzere Birleşime 
ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 15,30 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 16.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Vahit Bozatlı 
KÂTİPLER : Şevket Doğan (Kayseri), Muhitt:pı Sayın (Gaziantep) 

BAŞKAN — 3 neü oturumu açıyorum. 

Atatürk Akademisi kanun tasarısının 3 neü 
maddesi üzerindeki görüşmelere devam ediyo
ruz. 

Sayın Bilgehan'ın 3 neü maddenin (a), (b) ve 
(g) bentlerimde değişiklik isteyen önergesinin 
(g) bendine taallûk eden kısmında kürsüden 
de şifaen izah ettikleri gibi, Atatürk'ün kendi 
iradesiyle, kendi özel mülkiyeti konusunda 
tasarrufuna tabi hisse senetleri ve paranın 
neması üzerinde hak sahibi, irade sahibi şah
sın kendi iradesi dâhilinde bulunması iktiza 
eden bir tasarrufun Yüce Meclise Anayasanın 
36 neı maddesindeki mülkiyet ve miras huku
kunun kesin teminatı karşısında bir işlem 
görmesi, bu maddenin Anayasa ile kesin bir 
zıttiyet içinde olduğu Başkanlıkça hiçbir tet
kike hacet kalmaksızın tespit edilebildiği ci
hetle, irade sahibinin iradesinin tahsis yönün
de veya maksadında ki değişikliklerin tayin ve 
tespiti de yargı görevi içerisine giren konular 
bulunduğundan, (a) ve (b) bentleri hakkında
ki değişiklik teklifini işleme koyma mecburi
yetindeyiz. (g) bendindeki değişiklik önerge
sini Anayasanın arz ettiğim hükmü muvace

hesinde işleme koyma olanağına ve imkânına 
sahip değiliz. 

-Hükümet ve komisyon önergeye katılmadı
ğını beyan etmişlerdi, Sayın Bilgehan'ın öner
gelerinde 3 neü maddenin (a) ve (b) bentle
rine taillûk eden değişiklik teklifini Genel Ku
rulun tasviplerine sunuyorum. 

(Adalet Partisi sıralarından «tekrar okun
sun» sesleri.) 

BAŞKAN — (a) ve (b) bentlerini tekrar 
okutuyorum : 

(Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın 
önergesinde (a) ve (b) bentleri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — (a) ve (b) bentlerine mü
teallik değişiklik teklifini tekrar okuttum. 
Bu değişiklik önergelerine Hükümetin ve Ko
misyonun katılmadıklarını beyan ettim. 

CİHAT BİLGEHAN 
Başkan, Hükümet katıldı. 

(Balıkesir) — Sayın 

BAŞKAN — Arz edeyim efendim. Zama
nınızı fazla almayayım diye o ifönuya girme
dim. Hükümet (a) bendi için, bir görüş te
rimini ilâve ettiği şeklinde beyanda bulundu. 
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CİHAT BİLGEHAN (Balıkesir) — Bu gibi 
ahvalde ya katılır, ya katılmaz, katılabilir 
diye bir hüküm olmaz. 

BAŞKAN — Eksik mi tekrar ettim ? 
CİHAT BİLGEHAN (Balıkesir) — Takdir 

edersiniz, Hükümet kabul ediyorlar mı, etmi
yorlar mı.-? 

BAŞKAN — Sayın Bilgeban, Hükümet arzu 
ederlerse bu konuda sizin uyarınız üzerine 
beyanda bulunma imlamın a sahip. Ancak, tak
dir edersiniz Hükümete.değil ama, üyeye müc
mel en izah hakkı verip vermemek gibi 119 ncu 
-maddenin tatbikini zorunlu olduğumuzdan, 
komisyona, katılıp katılmadığınız hususunda 
açıklama yapın, beyan edin diyoruz. Hükü
mete bunu demek için zorunluk yok. Ama si
zin arzunuzıdur, Hükümet sizin arzunuz üzerine 
tekrar bir açıklama yaparsa imkân veririm. 

Buyurun. 
DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (İstan

bul) — Sayın Başkan, benim mütalâam neti
ceyi tayin edecekse, sayın önerge sahibinin 
arzusuna uyarak görüşümü kesin olarak açık
layayım, önergeye katılmıyorum efendim. 

BAŞKAN .— Komisyon ve Hükümetin be
yanını ifade ettim, kendileri d e tekrar etti
ler. 

Önergenin (a) ve (b) bentlerine ait teklifi 
tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler işa
ret buyursunlar... Kabul etmeyenler... (a) ve 
(b) bentlerine ait değişiklik önerisi kabul 

'edilmiştir. 
Nazarı mütalâaya alınması kabul edilmiş 

bulunan önerge hakkında Komisyon şu anda 
filhal katılıp katılmadığını veya tetkik et
mek, kendilerine tevdi etmemiz hususunda/ 
bir talepte bulunacak mı ? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA NACİ ÇE
REZCİ (Niğde) — Yüksek Meclisin temayülü 
karşısında filhal katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon filhal katıldığını be
yan ediyor. 

Bilâhara diğer önergelerden sonra bu deği
şikliği tekrar oylatacağım. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
(Ordu Milletvekili Ferda Gül ey'in (a) bendi 

ile ilgili önemesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon ve , Hükümet bu 
önergeye katılıyor mu efendim <?••'. 

DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (İstan
bul) —•Katılmıyoruz. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA NACİ ÇE
REZCİ (Niğde) —Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor, 

FERDA GÜLEY (Ordu) - - önergemi izah 
için söz istiyorum. 

BAŞKAN—.Buyuran. 
FERDA GÜLEY (Ondu) — Sayın Başkan, 

saygı değer arkadaşlarım; 
Bundan önceki mâruzâtımda, 3 ncü madde

nin A bendine «ve yapanlara yandımcı olma.>k» 
şeklinde bir ibarenin eklenmesini zarurî gördü
ğümü ve ıı e denil erim i izah etmeye çalışmıştım. 
Sayını Komisyon, bu izahatım karşısında, İni iza
hatımın yersizliğini 'belirten bir gc'rekee ileni. 
sürmeksizin, bir görüş ileri sünmeksizin - otur
dukları yerlden. - sadece Ikaıtı İm aldıklarını beyan 
etmişlerdir. 

Niçin katılmamışlardır? Ben dedim İd, ma-
demiki bilimsel özerkliği haiz bir akadeımi ku
ruluyor ve saym Bakanın burafda, evvelki gün, 
yapmış oldukları konuşmada, altını çizerek, te
minat altına ayrıca aldıkları bu bilimsellik ve 
özerklik, lâfızda ve şekilde değil, bizzat ruhta 
vardır. O takdirde' gereğinin yerine getirilmesi 
lâzımdır. Bilimsel, özerle bir kuruluş Atatürk' 
ün 'kişiliğini, inkılâbını, düşüncel erini aydınla
tacak ve değerlendirecek her türılü araştırmayı 
yapacak. Yapan, yegâne unsur, organ bu mu?. 
Sayın Bakan, konuşmalarında dediler ki; «ni-, 
çini Halk Partili arkadaşlarımız telâşlanıyorlar? 
Bunu, yalnız, akademi mi yapacak? Bugün mev
cut ollan ve bu görevi görmek için kurulmuş 
lOİan Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü ve benzer
leri yine varlıiklarmı [koruyacaklar. Yaşamaya 
ve vazifelerini ifaya d*evam edecelkler.» Böyle 
idlduğuııa göre, işte bu A banıdiıne, «ve yapanla
ra yardımcı olmak.» ibaresinin ilâvesi, kurula
cak olan akademiye nasıl bir zarf, fonksiyon 
eksikliği, za/fı getirmiş olabilir. 

Şimdi, bu maddenin B bendindie, bu araştır
malarla ilgili yayınları yapmak, yaptırmak ve 
desteklemek, var. Ne var? Bu araştırm ali arla il
gili yayımlar yapmak, yaptırmak. Eğer, «bu 
bent ihtiyacı karşılıyor» demiş olsalar; katiy-
yen hayır, bu bent katiyyen, benim getirmek 
istediğim iba.ne.ile ilgili anlam taşımamaktadır. 
Tamamen aynı bir anlama gelmektedir, diye fik-
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irimi savunacağım. Fakat, Komisyon bunu (da 
ıdemiyor. Oturdukları yerden, sadece, «katıtlmı-
yorum» diyorlar. 

. Türk İnlkiilâp Tarihi Enstitüsü, Atatürk tn<-
kılâbını ve Atatürkle ilgili bütün meseleleri in-
ıcelemeye devam edecek anidir? Edecelktir. Bu 
Enstitü, Ankara Üniversitesinin 'bünyesi içinde 
Türk Dil Kurumuna bağlı bir bilim Ikuruilu de
ğil midir? öyledir. Ec, peki, ona yardımcı ol
mak vazifesini akademiye 'getirerek, daha üst 
olanaklara sahibolan bu akademiyi, olanaklar 
yönünden daha madun durumda bulunan bir 
enstitüye yardnm. vazifesi ile vazifelendirmenin, 
akademiye, görev bakımından, fonksiyon bakı
mımdan, müessese olarak bünye bakımından ne 
gibi bir zaıf getirebileceğini, hiç değilse Hükü
met veya Komisyon., çıkıp huzurunuzda beyan 
ptsiınler; «Bu gerekçe ile, bumdan dolayı bu iba
renin ilâvesini işitemiyorum» desinler. Sadece, 
«katılmıyorum» diyerek, başından beri, hangi 
nedenlerle itirazcısı okluğumuz apaçık boilli 
olan bir tasarı karşısındaki en haklı görüşleri
mizi dahi Komisyonun ve Hükümetin reddetme
si, tasvibedilemez, doğru sayılaımaz. Bir daha 
rica ediyorum, bu ilâvemin bu bende getiriliri e-
sinıde, Balkanın burada yapmış olduğu (konuş
manın ışığı altımda çoık haklı yeri yardır, zo-
runlluğu varldu*. 

önergemin kabulünü saygılarımla rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Önerge sahibinin mücmelen iza
hını dinlediniz. Komisyon ve Hükümet katıl
madığını beyan ettiler. Önergeyi okuttum. Bu 
önergeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabuıl eden
ler... Etmeyenler... Ka'bul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Ordu Milletvekili Ferda. Güley'in (e) bendi 

ile ilgili önergesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet i 
PLÂN KOMİSYONU ADİNA NACİ ÇE

REZCİ (Niğde) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümetin bir beyanı var mı 

efendim 1 
DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (İstanbul) 

— Katılmıyoruz. 
FERDA GÜLEY (Ordu) —-Müsaade eder 

misiniz efendim1? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Güıley. 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Sayın Başkan, 

saygı değer arkadaşlarım; 

3 ncü maddenin (e) bendi - okuyorum - ay
nen şöyledir; «Atatürk İnkılâbının ilkelerine uy
gun olarak Milletçe benimsenmesini sağlamak 
ve araştırmaların', sonuçlarını örgün ve yaygın 
eğitim yolluyla topluma mâletmelk üzene tedbir
ler almak, ilgili makamlara önerilerde bulun
mak ve gereken koordinasyonu yapmak». 

Değerli arkadaşlarım, açıkça 'görüleceği üze
re, akademiye, örgün ve yaygın eğitim yoluyla 
elde ettiği sonuçları topluma mâletmelk görevi
ni vermektedir. Kurduğumuz akademi, âdeta 
bir Millî Eğitim Bakanlığı görevi görür gibi, 
örgün ve yaygın eğitim yoluyla elide ettiği so
nuçları topluma ımâletmek yetkisi ile ye tiki! i ha
let getirilmek istenilmektedir. Bilimsel özerkli
ği haiz, tüzel kişiliği haiz bu kuruluşun, böyle
sine, maksadı aşan, böylesine, Millî Eğitim Ba
kanlığının görevleri sınırları içine 'giren bir ycıt-
ki ile bir görevle cihazlandırılması, yetkilendi-
rilnresi kat'iyyeaı, kurulan akademinin kuruluş 
niteliğine, gerekçesine, esprisine uygun düşmez. 
İlerideki tatbikatta, şimdi tehlikesiz ve masum 
gibi görülen bu unsurların', giderek, akademiyi 
hangi doğrultuya döndüreceğini ve bir Devlet 
ıdoiktıini, bir Atatürk Devlet Doktrini vücuda 
getirerek, Atatürk'ü, resmî Devle-t görüşü ile 
dondurarak ve bu donmuşluğu, bütün Türk 
toplumunun sırtına yükleyip, Türk topluımunu, 
Atatürk'ün donmuşluğu içinde dondurarak, teh
likeli bir sonuca varacağını, yaşayanlar 'göre
cektir. Atatürk, daha biraz evvel Sayın Uysal 
arkadaşımın elinde bulunan bir kitapta da söy
lediği gibi, Samsun'da bir konuşmasında «Beni 
hiçbir şeye bağlamayın» demiş. Atatürk'ü, bu 
tasarıyla, bundan önce kabul buyurduğunuz 
maddelerle zaten bütün topluma derinliğine ve 
genişliğine ruh, espri olarak sari, yücıe mâna
sından beri tarafa »doğru çekerek maddeleştir-
mektıe, katılaştırmakta, dondurmaktayız. Hiç 
değilse bu maddelerde gerekçedeki o korkunç 
espriye hak kazandırmayan yumuşaklıklar ge
tirelim. Eğer bu bent bu haliyle çıkarsa,, naçiz 
kanaatim o dur ki, bunun zararını herkesten 
çok Türk toplumu çeker. Bizzat Atatürk çeker 
ve gerçek Atatürkçülük çeker. 

önergemin bu nedenlerle kabuil buyuru] ma-: 
sini saygılarımla rica ediyorum. 

BAŞKAN — 3 ncü maddemin (c) bendine 
müteallik önergeye Komisyon ve Hüikümett ka,-
tılmadığmı beyan ettiler, önerge sahibi önerge-
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sini mücmel en izah etti. önergeyi Genel Kuru
lum tasviplerime sunuyorum. Kabul edenller... 
Kabul etm ey emler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi tekrar okutuyorum. 
(Ordu Milletvekilli Ferda Gül ey-iti (d) ben

di ile ilgili önergesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet? 
PLÂN KOMİSYONU ADINA NACİ ÇE

REZCİ (Niğde) — Katılmıyoruz, dendim. " 
DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (istan

bul) — Katılmıyoruz, Sayın Başkan. 
FERDA GÜLEY (Ordu) — İzah etmek is

tiyorum, .©fendim. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı

yor, Sayın Güley iziah için söz istemektedir. 
İzaih için Sayın Güley, buyurun efendim. 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Sayın Başkam, 

saygıdeğer arkadaşlarımı; önergeleri arlka ar
kaya reddedilen bir arkadaşınız olarak, fakat 
her defasında sanki önergesi .kabul edilecek mas 
gibi, bu kürsüye çıkarken, Komisyon ve Hükü
met sırasında oturan arlkadaslarıımız da dahil, 
ıbâızı 'arkadaşlarımızın tebessüm ettiklerini fark 
ediyorum. Fakat, bu tebessümlerim anlamımın 
ne olduğunu bilmekle beraber, görevimi ve gö
revimizi yapmamın idraki içinde bu kutsıal kür
süye, Millet kürsüsüne çıkıyorum ve naçiz gö
rüşlerimi hiç değilse, tutanaklara geçirterek tari
he m aletim enlıi ileride okuyacak .kus.akla.nn ib
ret nazari an Önünde yazılı hale getirmenin, ta
bedilmiş bale getirmeıiiin yararı bana yeter di
yorum. 

Şinndi arkadaşlarım, (d) bendimde biraz ev
velki nuai'uzatmıdaıı dahıa açık şekilde anlaşılan 
hususum birinci «İlköğretimden yüksek .öğreti
me. kadar ilgili ders konularının Atatürk ilke
lerine uygunluğunu sağlamada; orta dereceli 
okullar, yüksek okullar, akademiler ve üniver
sitelerde okutulımafata olan Türk İnkılâp Tarihi 
derişlerinin programlarının düzenlenmesimde 
tavsiye ve yardımlarda bulunmak...» Şuraya 
kadar, bunlardan birkısmı, birimci kısım; açık
ça kemdi kuruluş ikanunu ile kurulmuş görevli 
Millî Eğitim Bakanlığının, onun Talim Terbiye 
Dairesinin görevidir. Akademi, şüphesiz elde 
ettiği sonuçları belli 'bir yoldan Millî Eğitim 
Baikaınlığıma Talim - Terbiye Dairesine intikal 
lottireıbilir. Fakat bu em<peretif, yani doğrudan 
dıoğruya görevi kendisi görmekte anlamına ge
lem bir tavır takınmaktadır. Bu, doğru olamaz. 

Sonra ne diyor; «Yükseik okullar, akademiler 
Ve, üniversitelerde okutulmakta olan Türk İn
kilâp Tarihi derslerinin programlarının düzem-
lemmıesimde tavsiye ve yardmdaırda bulunmak..» 
ıbu «tavsiye» ve «yardım» masum iki kelime. Gi
derek üniversitelerin, fakültelerin ve profesör
ler kurulunun soranı Urluğu altımda bulunan 
vazifeleri, görevleri akademinin nasıl kendisi 
tarafımdan görülür ve işletilir hir hale sokacağı
mı. hepimiz ilerde yaşayacağız. 

Sonra ne deniyor; «(Türk İnkilâp Tarihi öğ
retim üyelerinim atanmalarına ve miteliklerıine 
esas olmak itlere görüşünü bildirmek..» Bun
lar, meselâ Türk inkilâp Tarihi Enstitüsü, Dil 
Tarih Coğrafya Fakültesıime bağlı bir enstitü
dür. Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi de, açık 
(bir -gerçek Ankara Üniversitesinle 'bağlıdır, onun 
'bünyesi içindedir. Yeni gelen, «Üniversite Re
formu» adı altımda gelem tasarı bile üniversite
lerimizi bu yönden varlığımı kaıbul etmekte iken, 
•akademi Türk tnikilâp Tarihi öğretim üyeleri
nim atanmalarına dair, niteliklerime dair görüş 
•bildirme yetkisi 'kazanmaktadır. Özerk üniver
site, oma bağlı olan fakülte, o fakülteye bağlı 
olan bir enstitü, kendi bünyesi içinden ayırıp bu 
enstitüde vazife, görm'ez üzere vazifelendirdiği 
profesörleri ve öğretim görevlilerinin nitelikle
rini saptemıada, atlanmalarının nedenlerini de
ğe rlendirerek yapmalk aslında bir yana itiliyor. 
Bu a kademliye, özerk üniversitemin bünyesindeki 
(bir atamada, ve bu atamada gözönünde tutula
cak nitelikte esas görüşü bildirmeli yetkisi veri
liyor. 

Saygı değer arkadaşlarım, buna- mesağ ola
maz, buna, cevaz verilemez. Böyle bir hüküm, 
akademinin kuruluş gayesine, amacıma, bilimsel 
özerklik amıacına ve Başbakana 'bağlı olarak 
kurulmasından dolayı özellikle aykırıdır. Siya
sal otoritemin em üstünde olan, bir numıaralısı 
sayılan Başbakana bağlı olarak kurulan ve gi
derek uygulamada, günlük •politikanın bile de
rin bir şekilde etkisi altıma mutlaka girecek 
•olan, siyasal otoritemin bağlı bulunduğu parti
nin görüşü ne ise, o gwıüş doğrultusunda Ata
türk'ü kaldırıp doğrultimak amacını güden, her 
tarafa dönük yömü ile her tarafa ışık tutam 
Atatürk'ü bir taraf dönük, ve bir tarafa işaret 
verir hale sokma araaenı güdeni bu tasarıyı, bu 
(d) bendindeki ikili, üçlü zaafla, başkalarının 
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haklarına tecavüz etme anlamına gelen, özerk 
üniversitenin haklarına el uzanmayı kendi ku-
ruluşııyle ilk öğretimden yüksek öğretimce kadar 
ders konularını ve pro!gra;m;larını hazırlaımaık 
ıgöreviyle görevli Millî Eğitim Bakanlığının 
fonksiyonuna müdahale eden hir yetki ile veya 
yetkilerle bu Akademiyi teçhiz etmiş olursak; 
öyle zannediyorum ki, birgün hu kurumlar ile 
Akademi, bu Akademinin hasında Başbakan 
almasına rağmen, mıııtlaka karşı karşıya gele
ceklerdir. 

Kültür Müsteşarlığı hizmetlerini bakmakla 
görevli olan Devlet Bakanı arkadaşımıızm, Mil
li Eğitimin çok önemli hir parçası olan Kültür 
Müsteşarlığın görevlerini tedvirle görevli Dev
let Bakanı arkadaşı ınızıın, izah ve ifadeye çalış
tığım bu hususları Komisyona anlataımasam bi
le, anlayışla karşılanması lâzımdı, önergemde. 
olduğu gibi bu metlinde olmaması lâzım gelen 
kısımları çıkarmak için yardım etmeleri lâzım
dır. Hulûs ile kendilerinden bu hususta yardım
cı olmaılarını rica ediyorum. 

Önergeme iltifat edilmesini saygılarımda ri
ca ediyorum. 

PLAN KOMİSYONU ADINA NACİ ÇE
REZDİ (Niğde) — Sayın Başkan-, müsaade eder 
misiniz ? 

BAŞKAN — Buyuran. 
PLAN KOMİSYONU ADINA NACİ ÇE

REZCİ (Niğde) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım.; 

Yüce Meclisimizin çok yüklü olan gündemi
nin bir an evvel ayılklanıması ve çıkarılması ge
reken kanunların daha çabuk çıkarılabilmesini 
temin bakımından, Sayın Güley'in önergelerine 
sadece ikısaica «Katılmıyoruz» diye fikrimizi be
yan suretiyle cevap vermenin daha uygun ola
cağını düşünmüşıtıüm. Fakat, ısraırla izah etime-
mıizii istediler. Belki Heyeti Umumiyede de bir 
tereddüt hâsıl olahilir. O hakımdan kısaca öner
gelerdeki tutumumuzun niçin bu şekilde olduğu
nu arza çalışacağım. 

Efendim, tasarı, elimizde mevcut, görüştüğü
müz tasarı, üniversiteden şimdi isimlerini aırz 
edeceğim sekiz profesörün ve Millî Eğitim Ba-
ka.nılığmın yetkililerinin katılmasıyle hazırlan-
maştıı*. 

Profesörleri arz ediyorum : 
Orhan Aldıkaçtı, Enver Ziya Karal, Âfet 

İnan, Fahir Armaoğlu, Tahsin Özgüç, Suat Si-

nanoğlu, Hkmza Eroğlu ve Bedrettin Tuncer. 
Bunu şunuın için arz ediyorumı: tasarının 

Atatürk'le ilgili peîkçok yayınları olan hocalar
dan müteşekkil bir heyetin de iştirakiyle, Millî 
Eğitim v e Bütçe Komisyonlaırında da aylarca 
sünen bir çalışma sanımda hazırlanmış otausı, 
dikkat buyuralursa her kelimenin yerine mon
te edilmiş olması muvacehesinde, burada hem 
fikrî .müıdir olarak bir değişikliğe gitmemek, 
hem de ifade zaafına meydan vermemek baikı-
ıniündan olduğu gibi muhafazasına taraftar _ ol
duk. 

Sayın Güley'de, - elbette kendilerini hürmet
le karşılıyorum davranışlarını, haklarıdır, vazi
feleridir, inandıkları yolda sonuna kadar de
vanı etmek; ama bizim de .müsaade buyrusuınlar 
hakkımız, vazifemiz, inandığımız yolda kalmak
t ır - behemahal (kendilerinin söylediği şekilde 
bir tâdile rıza göstermemizi elbette 'beklemezler. 

Bâzı endişelerden bahsettiler. Bunlara işti
rak etmediğimizi tekrar arz ediyorum. «.Tavsiye» 
ve «yardım» kelimeleri gayet mütevazı ve kelime 
imânaları herkes tarafından bilinen kelimelerdir. 
Mânaları üzerinde hir gaye atfetmelerine iştirak 
etmiyorum. Bu kurulun âdeta bir - burada tam 
ifade edilmedi; ama galiba - fetva müessesesi 
haline gelmesi yolundaki endişelerine de katıl
mıyorum. Zira, ileride konuşacağımız maddeler
den, 4 ncü maddede, 1'8 aslî üyesinin en az yarı
sının profesör ve doçentlerden seçileceğini âmir 
bir hüküm var. Yani bunu herhangi hir siyasî 
iktidarın amaline hizmet edecek hir heyet hali
ne gelebilir şeklinde göstermenin haklı olmadı
ğı hu şekilde tezahür ediyor. 

Ayrıca, aslî üyelik sıfatının hangi hallerde 
kalkacağını tespit eden 6 neı maddemin (d) fık
rasında, «siyasî partilere girmek veya buralarda. 
hizmet almakla» ifadesini getirmiş olamkla, bu 
kurulun tamamen siyasî tesirler dışında ve en az 
yarısının profesör -ve doçentlerden seçilmesini 
âmir hükmü taşımakla, bu kurulun tamamen il
mî ve akademik bir kurul halinde çalışacağının 
teminatını -getirmiş hulünuiyor. 

Bu bakımdan; kendilerine çok saygı duydu
ğum Sayın Güley'in «iNiçin Komisyon ve Hükü
met sadece katılmıyorum» demelerinin Yüce 
-Mecliste bir tereddüt hâsıl etmemesi için vaktini
zi aldım. 

Teşekkür eder, saygılar sunanım. 

- 117 — 
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'BAŞKAN —• önergeyi dinlediniz. Komisyo
nun 've Hükümıetin katılmadığı hususu beyan 
edildi, önerge sahibi önergesini mücmıelem izah 
etti, ayine a Komisyon buna cevap verme hakkı
nı istimal etti. 

önergeyi bu haliyle tabiplerinize sunuyo
rum. Kaıbul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul 
edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Ordu Milletvekili Ferda G-üley'in (f) 'bendi 

ile ilgili önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN —• Komisyon ve Hükümet?.. 
PLÂN KOMİSYONU ADINA NACİ ÇE

REZCİ ('Niğde) — Kısaca müsaade eder raisiniz 
'Sayın Başkan 1 

BAŞKAN — Buyuran efendim, mikrofon 
açıktır. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA NACÎ ÇE
REZCİ (Niğde) — Efendim, Sayın Oüley, Millî 
Eğitim Komisyonunun değişitimşimde bulunıma-
dıklarını ifade etmişlerdi. Halbuki, Millî Eği
tim Komisyonunun aynı maddesinin ('e) fıkra
sında kelime ve kelime aynı olarak; «Amacıyle 
ilgili konuları inceleyiecıek, uzman ve araştrırima-
cılaıia master ve doktora yapacakları yetiştir -
ımeik üzere gerekli tedbirleri almak» şeklimde 
hüküm vardır. Bir hatırlatma olması bakımın
dan arz ediyorum ve katılmadığıımızı da arz edi
yorum. 

BAŞKAN — Hükümetin bir beyanı var mı 
'efendim ? 

DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (istan
bul) —• Hayır efendim, katılmıyoruz. 

BAŞKAN —. Katılmıyorsunuz. 
FERDA GÜLEY (Ordu) —. Sayın Başkan.. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Sayın Başkan, 
saygıdeğer arkadaşlarım; 

Bu maddenin, tasarıda (e) ve Bütçe ve Plân 
Komisyonumda (f) harfiyle ayrılmış olan ben
dinde, «Amacıyle ilgili konuları inceıleyeciek uz
man ve araştı umacılarla master ve doktora ya
pacakları yetiştirmek üzere gerekli tedbirleri 
almak» denilnnektıedi v. 

Değerli arkadaşlarım; bundan evvelki 
yaptığım konuşmada da arz ve ifade ettiğim 
gilbi ben bu (f) bendimdielki «nıaster ve dok
tora . yapacakları yetiştirimlek üzere» ibaırte-
sirıin metinden çıkarılmasını istemekteyim. 
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Hanıgi gerekçe ile? Daha evvelki konuş
malın dia arz ettim; «sosyal bilim ve tarih 
kültürü bir bütündür, Atatürk, ancak bir 
bütün içinde değerlendirilebilir, Göthe dokto
rası yoktur, edehiyat doktorası vardır, Napol-
yon doktorası yoktur tarih doktorası vardır» 
dedim. Kendilerine tarih doktorası payesi veri-
lelbilir ve bu akademik pâıye, hu akademik pa
yeyi vermekle, yetkili bilim kuruluşları tara
fımdan verilebilir. Akademi bunu verecek. Bu
nun kargısına çıkıyorum. 

Komisyonda uzun uzun bu hususlara değin
dik ve müzakerelerde herkes aıçk kalple görüş
lerini söyledi ve benim hatırımda kaldığıma gö
ne bu husus iltifata mazhar olmuştu. Bir başka 
bende alınmış, bir zühul yapmışım, maalesef. 
ıBilâıhara müzakerelerine katılmadığım için, be
nim ayrılın anıdan sonraki müzakerelerde bu, 
baışka bende alınmış. Günkü sonraki müzakerele-
leıre katılmadım. Bu maddeden sonra da, hemen 
şimdi müjdeleyeyim, şimdiye kadar hiçbirini 
'değiştirmeye muvaıffak olanıadığıım için, bun
dan sonrakilerin değişmesinde artık bir yarar 
'görmediğimden, değerli vakitlerinizi almayaca
ğım. Hükümıetin ve Komisyonun üzülmesine 
sebeibol may ae ağım. 

Değerli arkadaşlarını, (f) bendindeki, «ımas-
ter ve doktora yapacakları yetiştirmek üzere» 
ibaresinin metinden çıkarılması zorunludur. Ta
rih ve sosyal bilimler üzerinde doktora yapa
caklara bu akademi kolaylıklar göstereni!ir. Ya
ni, kendi bilimsel kuruluşlarında tarih dokto
rası yapacak ve tarih doktorası yaparken sadece 
Atatürk'ü işleyecek olan, Atatürk'ü, büyük ese
rini, Atatürk'ün büyük kişiliğini, Türkiyie'ye 
'getirdiği çağdaşlaşma ilkelerini, devrimlerini 
imeıeleyerek Atatürk'ü büyük ve yekpare tarih 
kültürü içinde yerine oturtacak vc bu oturtma 
ameliyesinden dolayı doktor linvanıni; tarih 
doktoru unvanını kazanacak olan geıiiQ araştır
macılara, vatandaşlara bu akademi yardımcı olur. 
Fakat bu o değil «Maıstıcr ve ddkltara yapacakla
rı yetiştirmek üzene...» Hayır. Bu onun vazifesi 
olamam. 

Değerli arkadaşlarım, önergemle iltifat bu-
yunmiamzr ve (f) bendindeki, üniversitelere ve 
bilim kuruluşlarına aidolan bu hakların, bu gö
revlerin sahipieıinde bırakılarak, akademiye 
sadece Atatürk üzerinde tarih doktorası yapa
caklara yardımcı olmak görevinin verilmesini; 
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sosyal bilimlerde ve tarihte doktora yapacakla- j 
ıra yardımcı olmak görevinin verilmesine yar- I 
dıımcı olmanızı saygılarımla rica ediyorum. I 

BAŞKAN — 3 ncü maddenin (f) bendiyle 
ilgili önergeyi okuttum. Hükiimiet ve Komisyon 
katılmadığını beyan ettiler. I 

Önle.rge sahibi önergesini nıücmielen izah et- I 
ıtileı'. 

Bu değişiklik önergesini Genel Kurulun tas- I 
vibino sunuyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. I 
Kabul edilmemiştii'. I 

Sayın Bilgelıan, (b) bendi metindekinin ay- I 
m. «Bu araştırmalarla ilgili yayımlan yapmak, | 
yaptırmak ve desteklemek...» "Aynı oluyor. I 

CİHAT BİEGEHAN (-Balıkesir) — Aynı 
efendim. j 

BAŞKAN — (a) bendi değişmiş oluyor, (i)) I 
ihendi aynı. I 

CİHAT BİLGEHAN (Balıkesir) — Zaten 
(a) ve (ib) bentleri için vermiştim, (b) bendi ay- I 
nı. Kolaylık olsun diye yaptım. j 

BAŞKAN — P e k efendim. I 
önerge sahibinin de teyidettiği üzene, Sayın I 

Bilgehan'ın biraz evvel kabul edilmiş bulunan I 
3 neai maddenin (a) bendini değiştiren önerisi- I 
nin getirdiği değişiklikle birlikte 3 ncü madde- | 
yi tasviplerinize sunuyorum. Kaıbul edenler... I 
Elrmeyeınler... Kaibul edilmiştir. . I 

CİHAT BİLGEHAN (Balıkesir) — Sayıaı 
Başkanım, müsaade ederseniz Başkanlık Diva- I 
iiıınm tutumu hakkında kısa bir maruzatta bu- l 
1 ummak istiyorum. I 

BAŞKAN —. Seheibini öğreneıbilir miyim? | 

CİHAT BİLGEHAN (Balkesir) — Demin I 
Yüksek Başkanlığa takdim etmiş bulunduğum I 
takririmin oylanmaması gerekçesiyle ilgili ola- I 
ralk kısa bir mâruzâtta bulunacağını. I 

BAŞKAN —. Buyurun. 89 ıncu madde gere- I 
ğinee, Başkaınlığın tutumu hakkında. I 

Yalnız, Başkanlığın tutumunum lehinde mi, I 
aleyhinde mi konuşacaksınız Saym Bilgehan? I 

CİHAT BİLGEHAN (Balıkesir) — Aley
hinde,* I 

BAŞKAN — Buyurun. 

OİHAT BİLGEHAN (Balıkesir) — Muhte
rem arkadaşlar; I 

Bendemizin vermiş bulunduğum, Atatürk'ten 1 
kalaın para ve hisse seilletleri memıasının yarısı- I 
ııııı ayrı bir fona alınması yolu ile karşılanır, • [ 
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şeklindeki Og) fıkrasının değiştirilmesine müte
dair tafkririmin bu kısmını Sayın Başkan, Ana
yasanın 36 ncı maddesine aykırı olduğu gerek
çesiyle oylamaya sunmadılar. 

3*6 ncı maddeyi, hafızalarınızı tazelemek ba
kımından, bir defa buradan tekrar edeceğim: 

«Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahip
tir. 

Bu haklar ancak kamu yararı amacıyle, ka
nunla sınırlanabilir. 

Mülkiyet hakkının kullanılması toplum ya
rarına aykırı olamaz.» 

Bendenizin takriri burada belki bir mânada 
özel hukuka taallûk etmektedir. Ancak, özel 
hukuka taallûk eden bir hususun kanunla ka-
ımu yararına düzıeınlenmıesrae mâni bir hüküm 
yoktur. 

Biz bu takririmizle, Atatürk'e aidolan mal
ların nemasının bir kısmının yine Atatürk'e ia
desini istihdaf etmekteydik. Burada herhangi 
ıbır art düşüne emiz olmadığını sarahaten ifade 
edeyim. 

Atatürk Akademisi Kanununun gerekçesin
den anladığımız kadarı ile, nitekim 2 nci sayfa
da, bunun bir kamu tüzel kişiliğine sahip kılın
dığı bildirilmektedir. Böylece hadisede kamu 
yaran bulunmaktadır. 

Şimdi, bu takririmizi, Atatürk'e aidolan bir
takım hakların yine Atatürk Akademisiinıe devri 
hususunu 36 ncı maddeye aykırıdır gerekçesiy
le oylamadığımız takdirde, bu tutum içinde, biz 
'burada bir Toprak Reformu kanunu çıkarama
yız. 

TURHAN ÖZGÜNER (îçiel) — Toprak Re
formu Anayasanın 37 nei (maddesinin emri. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 

CİHAT BİLGEHAN (Devamla) — Bu 36 
ncı madde de sarihtir ve kamu yararı vardır 
beyefendi. 

O zalman nasıl Ahmet'in toprağını alıp Meh
met'e vermek... 

Yine Sayın Başkanın tutumunu ifade edi
yorum ve ben Sayın Başkanın tutumuna karşı
yım. Biz bunu yapabiliriz diyorum, ama kendi
mize taallûk eden 'bir mevzuda, 3ı6 ncı madde 
hükmü vardır, fakat Toprak Reformu oılduğu 
zaman 36 ncı madde yoktur, demek olmaz. 

Bu tutumu bakımından, yani eğer Sayın Baş
kanın tutumunu böylece Yüce Meclis de tasvip 
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(ediyorsa o takdk'de Toprak Refbıımu yapıldığı 
sırada vıeya kamu yararına herhangi bir özel 
mülkiyeti kamulaşıtırmıak gerektiği takdirde, 
•o zaman bu kürsüye herhangi bir arfcadasiimız 
çıkar ve der ki, bu 36 ncı maddeye aykırıdır, bi
naenaleyh bunu oylayamazsmız. 

Bu tutumu tespit etmek 'bakımındım söz al
mış bulunuyorum. Hepinize saygılar sunarım. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, aynı hususta konuş'mtak istiyorum, söz 
verir milsiniz'? Aynı paralelde yani ai.cyhf-; k-.>-
nıışac<ağım. 

.BAŞKAN — Buyurum efendim. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) - Lehte 

•süz istiyorum Sayın Başkan. 
YAŞAR AKAL (.Samsun) — Lehinde ben 

de söz itiyorum ef endim. 
BAŞKAN — Peiki efendim, loVr d dukayı 

igeçımıeımek üzere iki kişiye de lehte sö' verece 
ğîım. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkanım, çok değerli arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Tosyalı. 
Gelecek maddelerde aynı uygulamanın ol

ması muhtemel olduğunu sayın üye ifade ettik
leri için müzakere yolunu açtım. Aslında biraz 
evvel o maddenin müzakeresi bitti. O maddey
le ilgili olmamakla beraber, Başkanlığın gele
ceğe siyaret edecek tutumlarına etkili olur dü
şüncesiyle müzakere açtım. 

Buyurun Sayın Tosyalı. 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Sayın 

Başkanım, çok değerli arkadaşlarım; 
Müzakeresini yapmakta olduğumuz kanun 

tasarısı, geçen defa M. G. P. Grubu adına yap
tığım konuşmada belirttiğim gibi, hepimizin 
gönlünde ölmez olan Yüce Atatürkümüzü daha 
çok yüceltmek ve onu çok daha iyi belirlemek 
için getirilmiş bir kanun tasarısıdır. Gölüm 
arzu ederdi ki, bu kanun tasarısı üzerinde bü
tün partilerimiz, bütün sayın milletvekillerimiz 
birleşsin, bunu çok daha iyi bir şekilde çıkarmış 
olalım. 

Atatürk sağ iken kurduğu Türkiye Cumhu
riyetini, kurtardığı vatanımızı ve hür kıldığı 
milletimizi kendi-inkılâplarının bekçisi, kurdu
ğu eserlerin bekçisi olma yolunda malını, mül

künü, parasını vasiyet ile bâzı müesseselere 

vermiştir. Bu, herkes gibi Yüce Atatürklünüzün 
de en tabiî hakkıdır. Çok iyi niyetlerle veril
miş bu mallar, yapılmış olan bu vasiyet zaman 
içinde Atatürk'ün vasiyet ettiği o güzel gayele
rin dışına çıkmış olabilir. Her zaman her arka
daşımız söylüyor, tekrar edeyim; bizce Yüce 
Atatürklünüzün en büyük eseri, en büyük mi
rası Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Parlâmcnto-
sııdur. O halde, Türk Parlâmentosu, T. B. M. M... 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Tosyalı, çok bağırma, kulaklarımız ağrıyor. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Pardon, 
teşekkür ederim. 

Sayın arkadaşlarım, mademki T. B. M. M. 
Atatürk'ün en büyük esesi, en büyük mirasıdır; 
o halde, İm büyük müessese Atatürk'le ilgili 
her hususta, milletimizle ilgili her hususta, Tür
kiye Cumhuriyetiyle ilgili her hususta, onun ya
rarına olmak kayıt ve şartiyle, Anayasamızda 
belirlenen kamu yararına, (ki şu söylediğim 
şeylerin hepsi kamu yararı) olmak kayıt ve şar
tiyle, Atatürk'ün bir devamı olan T. B. M. M. 
yaşadıkça, Cumhuriyetimiz yaşadıkça, istiklâl 
ve hürriyetimiz yaşadıkça Atatürk yaşıyor de
mektir. Yaşayan Atatürk'ün namına bu Meclis 
icraî fiil etmektedir, karar vermektedir, hüküm 
vermektedir. Kamu yararına olmak kayıt ve 

. şartiyle Yüce Millet Meclisi Atatürk'ün malını, 
parasını Atatürk'ün istediği gayeye tevcih de, o 
sınırlar içinde tutmak da bu Millet Meclisinin 
bir vezifesidir. 

Çok iyi niyetlerle yaptığı vasiyet yanlış isti
kametlerde kullanılıyor veya hedefini bulmuyor 
ise, Atatürk'ün en büyük eseri olan Yüce Mec
lis buna göz mü yumacak? 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Yar mı böy
le bir şey? 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Herkes 
her şeyi bilmektedir, açıklamaya hiç lüzum yok. 
Millet de bilmektedir, bu suali soran da benden 
daha iyi bilmektedir. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Konuşma 
şu yüce kürsüden, konuşma Allah aşkına! Ya
zık, şu kürsüye yazık... 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Binaen-
naleyh muhterem arkadaşlarım, biz, kamu yara
rına olmak kayıt ve şartiyle bundan sonra çok 
çeşitli kanunlar yapacağız. Anayasada değişik
lik yapabiliriz kamu yararına olmak üzere, Ana-
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yasada yaptığımız bir değişikliğin icabı olarak 
kamu yararına bir kanun çıkarabiliriz. 

Bugünkü Sayın Başkanımızın, hakikaten 
şahsen sevdiğim ve Başkanımız olarak da say
dığım Sayın Başkanımızın bir tutumu beni çok 
üzdü. Anayasada şöyledir, miras, vasiyet böy
ledir; fakat kamu yararına olmak kayıt ve şar-
tiyle Yüce Meclisin elini ayağını Sayın Başka
nın bir tutumu bağlayamaz, bundan sonraki 
Yüce Meclisin, kamu yararına, millet yararına, 
Türkiye Cumhuriyeti yararına ve hattâ her şey
den üstünü Yüce Atatürkümüz yararına, yap
tığı bir işlemi değiştirememekte bir delil olarak 
Sayın Başkanın bu tutumu kullanılırsa acı du
yarını. Önerge oya sunulmalı idi, Yüce Meclisi
miz bu husustaki kararını ve temayülünü bil
dirmeliydi, Meclisten bunu esirgememeliydiler. 
Meclis ne yaparsa '.milletin hayrına yapar düşün
cesinden hareket ederek bunu oylaması lâzımge-
lirdi. 

Ben bunu belirtmek için, tespit etmek için 
söz almış bulunuyorum. Kamu yararına olmak 
şartıyle her türlü istimlâk, kamulaştırma, mil
lileştirme, devletleştirme, Anayasada değişik
lik, Anayasaya, muvazi kanun değişmesini bu 
Meclis yapar, hele hele Yüce Atatürklünüzün 
daha çok yüceltilmesi ve daha çok ebedîieştiril-
nıetsi için bir değişiklik olacaksa buna başkanın
dan en son neferi bendenize kadar hepimizin 
uyması lâzımdır. Bunun bir örnek ve ileri ki 
müzakerelerimize delil olmamasını temenni ede
rim. Hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Uysal, lehte buyurun. 
Bundan sonra söz sırası Sayın Akal'ındır. 
YAŞAR AKAL (Samsun) — Sayın Başkan, 

ben söz hakkımı Sayın İşgüzar'a veriyorum. 
efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Buyurun Sayın Uysal. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Gerçekte Sayın Başkanın, hangi ölçülere da
yanarak, müzakeresi yapılırken ilgili 3 ncü 
maddenin, bir milletvekili arkadaşımız tara
fından verilen önerge üzerinde, Başkanlık Di
vanının bir kararım, hem Anayasa açısından, 
hem de İçıtüzaik açısından Yüce Meclisimizin 
Genel Kuruluna tebliğ ettikten sonra ve bu 
önengetıin ilgili maddesinin oya sunulamayaca-

ğını belirttikten sonra, 3 ncü maddenin sonun
da böyle bir müzakereye meydan verecek bir 
tutum içerisine girmiş olmasını, İçtüzüğün de
minden beri karıştırdığım hiçjbir hükmüyle bağ-
daştıramadım. Eğer ki, sayın teklif çinin Baş
kanlık Divanının kararı üzerinde bir itirazı 
var idiyse, o itirazını, Başkanlık Divanı bu ko
nuya ilişkin görüşünü belirtmeden önce veya 
belrtıtıilkten hemen sonra söz almak suretiyle Yüce 
Genel Kurula arz edebilirdi. Onun iç/in burada bu 
konuda yapılan tartışmanın usule uygun olma
dığını öncelikle belirtmek istiyorum. Bu bir. 

Gelelim ikinci meseleye : Şimdi, Anayasa
nın 36 ncı maddesiyle ilgili olarak Atatürk'ün 
mirasına ilişkin hisse senetleri üzerinde ve Ata
türk'ün İş Bankası yoluyla. Türk Dil Kurumu
na ve Tüıik Tarih Kurumuna bırakmış olduğu 
ve o hisse senetlerinden meydana gelen nema
nın belli bir ölçü içerisinde taksim edilmesi, 
sonra yine bâzı şahıslara bir miktarının intikal 
etmesiyle ilgili mirasının, vasiyetname hukuku 
içerisinde tek taraflı bir irade beyanı olduğu 
cümle âlem tarafından, tüm hukukçular tara
fından, bilinen bir husus olduğu açıktır, seçik
tir. 

ıŞimdi, değerli arkadaşlarım, meselenin al
tında neler olduğunu burada araştırmak istemi
yorum. Böyle bir konuyu zabıtlara geçirmek 
istemiyorum. Falan kurum doğru işlemez; 
Türk Tarih Kurumu üzerinde benim şikâyetle
rim var, kendisi hakkında bir yazılı soru Öner
gesini, bir kredi ile ilgili olarak, Millet Meclisi 
Başkanlığına vermişim. Onu ayrı mesele görü
yorum. Bir kurumun işleyişinden, o kuruma 
Atatürk'ün mirasından intikal eden birtakım 
paraların şu veya bu şekilde kullanılmasın
dan ötürü, burada meydana, getirilmek isteni
len akademinin daha iyi çalışması için, ona kay
nak temin etmek için iyi bir niyetle verildiği
ni sandığım hususu, birbiriyle başka anlamlara 
meydan verecek şekilde ve hukuka, miras huku
kuna, vasiyetnameye aykırı olacak bir şekilde 
savunmak ve bu gayret içerisinde bulunmak as
la doğru değildir. 

Eğer, Atatürk'ün fikirlerine saygı duyuyor
sak - hiç şüphem yok, hepimiz saygı duyuyo
ruz - işte burada elimde, Türk Tarih Kurumu 
ile ilgili ve Türk Dil Kurumu ile ilgili söyledi
ği sözler. Bütün bu kurumların yaşadığı sürece 
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bu kurumlara yardımcı okunmasını, çalışmalari
na destek olunmasını istiyor. Zaman alacak di
ye bunları buradan aynen okumuyorum. 1937'-
de, 1936'da, 1935'te ve meselâ Türkiye Büyük 
Millet Meclisini açış konuşmasında 1 Kasım 
1938\le.„ 

'BAŞKAN — Sayın Uysal, tahdit var, bili
yorsunuz •konuşmanız 1.5 dakikayı geçemez. Bir 
de usul konusu içinde kalalım. 

OAYRıETTİSN UYSAL (Devamla) — Olur 
efendim. 

... 1938'de bizzat Başbakan Oelâl Bayar oku
muş : «Türk Tarih' ve Dil kurumlarının çalışma
ları göğüs kaibantıcı bir değer ve nitelik göster
mektedir. Bunlar izlenecektir ve bu kurumların 
çalışmasına yandım edilecektir» Bu konuda ke
sin direktifleri var. 

Atatürk ilkeleri için bir akademi kuruyo
ruz, demeçleri ve görüşleri aydınlığa çıksın, 
değerlendirelim, diyoruz. Atatürk'ün kendi va-
siyetiyle birtakım bilimsel kuruluşlara şu veya 
bu şekilde birtakım, aksaklıklarından ötürü, 
oraya Atatürk'ün mirasından vasiyetname yo-
luyle giden kaynağını kesme çabaları gösteriyo
ruz. Bu iki şeyi birbirine karıştırmamak lâzım
dı. 

IBAŞKAN — Lütfen usulle ilgili konuşun 
efendim. O, ayrı konu efendim. 

HAYRiETTİN UYSAL (Devamla) — Sayın 
Başkanım, burada bunu kesmek için şimdi ge
liyorum İçtüzüğün 37 nci maddesine. 

Arkadaşımızın önengesindeiki husus düpe
düz Anayasanın 36 ncı maddesine aykırı bir tek
lif idi. Yerimden itiraz ettim, «Usule ayılarıdır» 
dedim ve oylamadınız, incclemeık için oturuma 
ara verdiniz, yarım saat sonra bir görüşle gel
diniz, Genel Kurula tebliğ ettiniz, «Oylamaya-
cağım» dediniz ve gerekçesini Anayasanın 36 
ncı maddesine göre burada açıkça ve doğru 
olarak beyan ettiniz. 

iŞimdi ona ilişjkin olarak İçitüzüğümüzün 37 
nci maddesini okuyayım: 

«Encümenler, kendilerine muhavvel lâyiha 
veya tekliflerin ilk önce Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun metin ve ruhuna mugayir olup olma
dığını tetkik etmekle mükelleftir] e r. 

ıBir lâyiha veya teiklifi Teşkilâtı Esasiye Ka
nununa mugayir gördükleri takdirde esbabı 

nıucibesini tasrih ile maddelerin müzakeresine 
geçmeyip reddederler.» 

Değerli arkadaşlarım, neyi tartışıyoruz? 
Anayasaya açıkça aykırı olan ve İçtüzüğün 
37 nci maddesinde yerini almış bulunan bir du
rumu, miras hukuku prensipleri içinde ve doğ
rudan. doğruya Anayasanın 36 ncı maddesine 
ilişkin olarak bir durumu, karşı bir görüşle bu
rada doğru olarak zorlamaya çalışıyoruz. Yan
lış. 

Anayasanın 37 nci maddesinden de bahset
tiler. Anayasanın 37 nci maddesi bir başka şey
dir. 

iŞimdi, ben kendi mülküm üzerinde bir ira
de beyanı yapacağım, bir vasiyetname hazırla
yacağım, ben öldükten sonra o vasiyetname ye
rine getirilecek, sonra Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, Anayasanın 36 ncı maddesine göre be
nim irade beyanımı, benim vasiyetnamemi de
ğiştirecek, sonra da bu, mülkiyet hakkı olacak, 
«Kamu yararına göre sınırlandırılıyor» denile
cek. 

Olmaz, değerli arkadaşlarım. Eğer bu miras 
anlayışı ve hukukunu ters yönden geliştirip, 
bir başka noktaya bağlamak istiyorsak, o za
man onun adı başka şey olur. Onu burada ifa
de etmek istemiyorum. 

Anayasanın 36 ncı maddesine aykırıdır ve 
İçtüzüğümüzün 37 nci maddesine açıkça ayları
dır. 

Teşekkür ederim, Sayın Başkan. 
'BAŞKAN — Sayın İşgüzar, buyurun. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Bir milletvekili arkadaşımız tarafından veri

len bir önerge ile, Atatürklün sağlığında irade 
beyanı yapmak suretiyle muayyen maksada tah
sis etmiş olduğu mallarının ve hisse senetlerinin 
ve nemalarının yarısının şimdi görüşülmekte 
olan Atatürk Akademisi kanunu tasarısında yer 
alan görevlere tahsisi öngörülmektedir. Sayın 
Başkanlık bu önergeyi oylamamak tutumu içe
risine girmiş ve ben de bu tutumun lehinde söz 
almış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Büyük Millet Mecli
sinde ve bilhassa Türkiye'mizde, bu önergeyi ve
ren değerli Parlamenter arkadaşımın içinde bu
lunduğu partinin öteden beri özellikle savundu
ğu mülkiyet hukuku ve miras hukukunu tama
men dedeler mahiyet taşıyan bu önergenin bu-
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rada işleme tabi tutulmaması gereğini, beyan 
edeceğim şu maruzatımla .savunmak istiyorum: 

Demokratik hukuk devletlerinde, hemen hemen 
bütün liberal ülkelerde - sosyalist ülkeler hariç - mi
ras hukukunun sağladığı miras hakları bir te
minata bağlanmıştır. Hukukun temel ilkesinden 
doğan bu teminatı, vatandaşların sağlıklarında 
kazanmış oldukları mallarının, öldükten sonra da 
yaşayabilmesini hedef tutan hâzı tahsislerde bu
lunmasını öngörmüştür miras hukuku. 

Şimdi, bu böyleyken, Anayasanın 36 ncı 
maddesindeki kamu yararı bahane edilmek veya 
tefsir edilmek suretiyle Atatürk'ün sağlığında 
iradesini kullanmak suretiyle «Şu şu yerlere şu 
mallarımı bırakıyorum, ben Öldükten sonra bu 
maksat için bu hisse senetleri; onların nemaları 
kullanılacaktır» demiş olması bir tarafa itilmek 
suretiyle kamu yararı öne sürülerek, bunun bir 
önergeyle alınması gerçekten hukuku zedeler; 
özel hukuk, miras hukuku ve vasiyetname mües
sesesini tamamen ortadan kaldırır. Çünkü, tah
sis ettiği hisse senetleri veyahut da herhangi bir 
meblâğ ve neması, miras hukukunda, bilhassa 
kişilerin manevî yönden, öldükten sonra yaşa
ması için konulmuştur. 

Esasında demokratik hür memleketlerde de 
şerefli ve haysiyetli insanların kıstası, öldükten 
sonra, yaşaması, manevî yönden de destek bul
masını hedef tutar. Kamu yararını iddia etmek 
suretiyle kamulaştırmaya gidersek, o zaman ha
kikaten Cumhuriyet diye, demokrasi diye ismini 
söylediğimiz ve öteden beri müdafaasını yaptı
ğımız bir rejim olamaz. Toprak reformuyla bu
nun hiçbir ilgisi irtibatı yoktur. Miras hukuku
nu, vasiyetnameyi ilgilendiren bir hususun, top
rak hukukuyla, toprak reformuyla da ilgisini 
görmek mümkün değildir. Çünkü, eğer o şekil
de tefsire gidersek, bir arkadaşımız burada Cum
huriyetten, hürriyetten bahsettiler; Cumhuriyet 
o zaman modaymış Cumhuriyet ilân edilmiş, 
şimdi eğer Atatürk'ün iradesi dışına çıkarsak, 
bugün bâzı memleketlerde Cumhuriyetin dışın
da bâzı rejimlerin moda haline geldiğini görü
rüz. Biz moda diye o rejimi mi alacağız? Bu da 
mümkün değil. 

Özet olarak ifade etmek istersek; vakıf mü
esseseleri, vasiyetname müesseseleri ve miras hu
kuku, özellik taşıyan ve Anayasanın, bilhassa in
sanların temel hak ve özgürlüğü meselesi nasıl 
ki, müdafaa edilirken titizlikle üzerinde durulu-
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yorsa, hukuk devletinde özel mülkiyet, hassasi
yetle üzerinde durulması gereken bir kesimdir. 
Bu yönüyle sayın Başkanlığın, bilhassa bu öner
geyi Anayasaya gerçekten aykırı olduğu müla-
hazasıyle oylamaması gerekir; oyladığı takdirde 
Anayasaya tamamen aykırı düşer. O takdirde 
Türkiye'de hiç kimse vasiyet edemez, hiç kimse 
hir vasiyetname tanzim edemez. Demokratik hür 
rejimde çalışacak, kazanacak ve kendi gayesine 
tahsis edecek, öldükten sonra Türkiye Büyük 
Millet Mecisine böyle bir önerge getirilip bunlar 
tamamen elinden alınacak; böyle şey olur mu"?.. 
Büyük Atatürk'ün tahsis ettiği' hisse senetleri, 
nemaları, müesseseler suiistimal ediyorlarsa ya 
da gayesine uygun şekilde kullanmıyorsa bu
nun yolu başkadır. O ayrı takibi gerektiren bir 
konudur. 

O bakımdan, benim şahsî kanaatim değil 
bütün hukukçuların, ki, biz hukukta böyle oku
duk : Vasiyetname ve miras en kutsî şeydir. 
Hele öldükten sonra değiştiremezsiniz. Vasiyet
name ııdçin tanzim edilir. Ölmeden önce tan
zim edilir, öldükten sonra çeşitli şekillerde har
fiyen tatbik edilir. O bakımdan, biz bunun 
Cumhuriyet düzeninde, demokratik hukuk dev
letinde konuşulmasını bile hakikaten yerinde 
görmüyoruz. Ben ifade edeyim ki, bu konular 
sosyalist ülkelerdeki millîleştirmelerde- bile 
belki, bâzı vasiyetnamelerin üzerinde hassasi
yette durmuışlar, değiş'tirmemişjler. Bunu biz his
si olmaktan ziyade fikrî yönden mütalâa etmek 
mecburiyetindeyiz, hattâ Atatürk'ün nerelere 
tahsis ettiğini bilmemekle beraber arz edeyim 
ki, eğer bir siyasî parti de bundan istifade 
ediyor diye bu önerge veriliyorsa o yönüyle 
de.. (C. H. P. sıralarından Etmiyor, etmiyor» 
sesleri) evet, etse bile, o yönüyle dahi bu mese
lenin ele alınmaması gerekir kanaatini taşıyo
rum. Çünkü, ayın şekilde bir başkası bir vasi
yetname tanzim edebilir. 

Bu bakımdan, bu konu oylanacak bir mese
le değildir. Bu konu, açık ve seçik olarak Ana
yasaya aykırıdır; oylanırsa o zaman hem Mec
lisin hukuk anlayışını zedeler, hem de cemiye
timizde gerçekten büyük istifhamlar yaratır. 
Bu bakıtmdan söz aldım, teşekkür ederim. 

CİHAT BİLGEHAN (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, bana, hakikî fikerlerimin dışında bâzı 
düşünceler atfedildi; müsaade ederseniz tav
zih etmek istiyorum efendim. 
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BAŞKAN — Efendim, dikkatle takibetti-
nizse, tamamiyle 89'un içinde müzakereleri tut
tum, onun dışına taşırmamaya çalıştım. İzin 
verin de... 

CİHAT BİLGEHAN (Balıkesir) — Değerli 
arkadaşlarım; «Miras hukuku zedelenmiş olur» 
dediler. Bu bir önergedir, Yüce Meclisin tasvi
bine sulunacak; kabul edilirse Yüse Meclis ta
rafından kabul edilmiş olacaktır efendim. 

BAŞKAN — Gayet tabiî, ifadenizde hiçbir 
art niyetin olmadığını, tamamen... Sonra sizin 
önergenizde bahsedilen husus aslı değil, nema
larıdır. 

CİHAT BİLGEHAN (Balıkesir) — Evet, 
aslı değil nemaların yarısı isteniyor. 

BAŞKAN — Tabiî, nemaların yarısı isteni
yor. Nemaların Türk Dil Kurumuna, Türk Ta
rih Kurumuna aidolduğu sayın üyelerce bilini
yor, onun dışında nemadan yararlanan herhan
gi bir siyasî teşekkül olmadığı yine biliniyor 
zannediyorum. O itibarla, böyle bir kasıt ifade 
etmeniz mümkün değil. 

CİHAT BİLGrEHAN (Balıkesir) — Kaldı 
ki, konunun Anayasaya aykırı olup olmadığı 
hususu Anayasa Mahkemesini ilgilendiren bir 
husustur efendim. 

BAŞKAN — Gayet tabiî efendim, bu tutu
mumuz 'da Anayasaya aykırı bir durum teşkil 
edebilir, oraya bu sebeple de götürülmesi de 
mümkün; biz de, ifade buyurduğunuz gibi hiç
bir niyete dayalı olmaksızın, tamamiyle Mecli
sin en iyi kanunu çıkarmasını, iradesinin en iyi 
şekilde tecelli etmesini .sağlayıcı gayretin için
deyiz herbirimiz. Maksadımız, gayretimiz, ka
rarımız da hep buna dayalıdır. 

CİHAT BİLGEHAN (Balıkesir) — Onda 
şüphe yok efendim. 

BAŞKAN — Hepimiz için ifade ediyorum 
efendim; zatıâliniz de dahil. 

Müzakereye devem ediyoruz, 89 ncu madde 
üzerindeki beyanların sonunda, oylamayı ge
rektirir bir husus görmüyoruz. Bu itibarla Ata
türk Akademisi kurulması hakkındaki tasarı
nın 4 ncü maddesini okutyorum. 

Akademi üyeliği ve üyelerin başlıca görev
leri : 

Madde 4. — Akademide aslî üye, onursal 
üye, muhabir üye olmak üzere üç tür üyelik 
vardır. 

Akademinin aslî ve onursal üyelerinin bağ

lı olacağı Devlet Protokolü Üniversite öğretim 
üyeleri ile aynıdır. 

a) Akademinin aslî üyeleri; Atatürk İnkı
lâbı ve ilkeleri konusunda Akademinin 2 nci 
maddede belirtilmiş amacı doğrultusunda eser
leri ve çalışmaları i le tanınmış kişiler arasından 
yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak 
üç aslî üyenin tasviyesi, yönetim kurulunun 
önerisi üzerine Genel Kurulca üye tamsayısının 
üçte iki çoğunluğuyla, gizli oyla seçilirler. İlk 
iki oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, salt-
çoğımlukla yetinilir. Üyeliklerin herhangi ne
denle boşalması halinde, boşalan üye sayısının 
üç katı kadar aday gösterilir ve aynı usulle bo
şalan üyelekiler tamamlanır. Akademi aslî üye
liğine seçilenlere Akademi Başkanı tarafından 
gerekli duyuru yapılır ve seçim Remî Gazetede 
yayımlanır. 

Akademinin aslî üyeleri bu kanunla belirti
len görevleri yaparlar. Akademi aslî üye sayısı 
on sekizdir. Aslî üyelerden dördü doğrudan 
doğruya akademide aslî hizmet görerek akade
minin kadrosunda görev alırlar. 

Aslî üyelerden diğer dördü dışarıdaki gö
revleriyle özlük hakları saklı kalmak üzere 4 
yıl süre ile akademide hizmet görürler. 

Aslî üyelerden on'u da dışarıdaki görevleri 
devam etmek üzere e:k görevle akademide 4 yıl 
hizmet görürler. 

Bu 14 üye 4 yıl süreleri sonunda bir defa 
daha seçilebilirler. 

18 aslî üyenin en az yarısı profesör ve do
çentlerden seçilir. 

Bunlara alkademidelki hizmetlerinden dolayı 
verilecek ek ücretler Devlet Personel Dairesi 
Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının 
olumlu mütalâası alınmak suretiyle Bakanlar 
Kurulunca belli edilir. 

b) Onursal üyeler; Atatürk İnkılâbı konu
sunda üstün çalışma ve çaba göstermiş, bu ko
nuda maddî ve manevî destek sağlamış Türk ve
ya yabancı uyruklu kişiler arasından, bölümler
den birinin tavsiyesi, Yönetim Kurulunun öne
risi üzerine Genel Kurulun çoğunluk kararı ile 
ve gizli oyla seçilir. 

Altıncı maddenin (d) fıkrası ile (e) fıkra
sında yalnız bedenî yetersizlikleri sağlık kurulu 
raporu ile tespit edilenlerden aslî üyeliği sona 
erenler de onursal üye sayılırlar. Onursal üye
lik, akademinin amacına aykırı davranışların 
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tespit edilmesi halinde Yönetim Kurulunun öne- 1 
risi üzerine Genel Kurulun üye tamsayısının 
üçte iki çoğunluğunun kararı ve gizli oyla kal-
'dırılır. 

e) Muhabir üyeler, Atatürk İnkılâbı ve il
keleri üzerindeki çalışmaları ile tanınmış Türk 
veya yabancı uyruklu kişiler arasından Yönetim 
Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun kararı 
ile seçilirler. Muhabir üye sayısı 120'yi geçemez. 
Muhabir üyelik istifa ile veya adake>minin ama
cına aykırı davranış hallerinde Genel Kurulun 
salt çoğunluğunun kararı ile sona erer. 

BAŞKAN — Saym Yaşar Akal söz istemiş
ler. Başka söz isteyen var mı efendim?.. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Ben de söz 
istiyorum sayın Başkan. 

BAŞKAN — Peki efendim. I 
Buyurun sayın Akal. 
YAŞAR AKAL (iSamsun) — Sayın Başkan, I 

sayın arkadaşlarım; 4 ncü maddedeki düşünce
lerimi arzederken, bu maddenin temeli olan, 
bu maddenin doğmasına asıl olan geçici madde 
1 ile ilgili görüşlerimi de arzedeceğim. 

Aslında bu 4 ncü madde ve bunun aslı olan I 
geçici 1 nci madde, tasarının bu ana kadar al- I 
dığı şeklin tabiî bir sonucudur. Tasarının bu 
ana kadar aldığı şekilden sonra bu Atatürk I 
Akademisinin başka bir türlü yönetilmesi za- I 
ten pek düşünülemez. I 

Biz burada bu maddeye gelene kadar gerek 
ben, gerekse partime mensup arkadaşlar Ata- I 
türk'ü sevmeyi ve sevdirmeyi, yaşatmayı bir I 
askerlik borcu gibi vatan borcu saydık ve bu I 
esastan hareket ederek tasarının çok iyi qlma- I 
sini, tıpkı Anıt Kabirdeki gibi bir de yaşayan 
bir anıt dikilmesini istedik. I 

1 nci madde geçtikten sonra, değerli arka- I 
daşım, Ferda beyin bütün çırpınmalarına rağ- I 
men hiç bir değişikliğe uğramaksızm 3 ncü 
madde geçtikten sonra Atatürk Akademisi I 
adıyla kurulmak istenilen akademi, bütün iyi I 
niyetli çırpınmalarımıza, çalışmalarımıza rağ- I 
men ı(belki bu koşullar altında ancak bu kadar 
oluyor diyenler olur) bir Atatürk Akademisi I 
Genel Müdürlüğü halinde teşekkül edecektir. 

4 ncü maddede aslî üyeler var, - 18 tane -
onursal üyeler var, muhabir üyeler var. Benim I 
söylediğim sözlerin belki bir kısmı nereden I 
çıkıyor (denebilir. Şimdi, bir genel müdürün tâ- I 
yini ile buraya seçilecek aslî üyelerin tâyini ara- | 
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smdaki benzerliği geçici 1 nci maddede görmek 
mümkündür. «Bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten başlamak üzere, en geç üç aylık süre 
içinde bu kanunda saptanan aslî üyelik yete
nek ve nitelikleri esas tutularak Millî Eğiltim 
Bakanı, ilgili Bakanlıklar, Millî Güvenlik Kuru
lu, diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla yapacağı 
danışmadan sonra .seçilecek üye sayısının en 
az iki katı kadar adayı Bakanlar Kuruluna 
öneriri. Bakanlar Kurulu da bu adaylar arasın
dan dört aslî üyeyi seçer.» 

Demek ki, arkadaşlarım, bu akademimin, 
aslını teşkil edecek asıl üyelerin ilk dördü Ba
kanlar Kurulu kararıyla seçilmektedir. Bakan
lar Kurulunun kararıyla seçilecek bu dört aslî 
üye, tıpkı (geçen konuşmamda da bahsettim) 
amip gibi çoğalarak kendi kendisini 18 e ta
mamlayacak ve bu suretle akademinin aslî üye
leri seçilmiş olacaktır. 

Bütün temennimi ve bütün isteğim, bu aka
deminin bütün bu haliyle dâhi vatanımıza ve 
milletimize hayırlı hizmetler görmesidir. Fakat 
yukarıda arzettiğim nedenlerle değerli arkadaş
larımın büyük bir açık kalplilikle ve yardımcı 
olmak niyeti ve arzusuyla ortaya koydukları 
sakıncalar bu tadarı kanunlaştığı zaman var 
olacaktır. Bütün arkadaşlarımın ısrarla üzerin
de durdukları gibi, ben de tekrar tekrar aynı 
şeyi temenni ederek arzediyorum; Atatürk'ü 
kalıplattıran, donduran, bir yerde gelişmesini 
önleyen, çağdaş uygarlık düzeyinde yenilene 
yenilene bir çığ gibi büyümesini önleyen bir ta
sarı olmasın, bir tutma tasarısı olmasın, bir 
durdurma tasarısı olmasın. Bütün temennim bu
dur. Fakat, arz ettiğim gibi büyük Atatürk'ün 
en değer verdiği özgürlüğe daha yakın bir tasa
rının Meclislerimizden çıkmasını isterdim. Hem 
idarî özerkliği olan, hem bilimsel özerkliği olan 
bir Atatürk Akademisinin kuruluşunu Meclis
ler olarak oylarımızla çıkarmayı isterdim. Üzü
lerek arzediyorum; bırakınız idarî özerkiliği, 
şu aslî üyelerin seçiminde tercih edilen usûl ve 
aslî üyelerin kendi kendini çoğaltarak 18 e var
ması usulü benim kanım'ca Başbakana bağlı ol
ma diye ve bir ölçüde tarafsızlığa yatkmmış 
gibi gösterilen gerekçeleri de ortadan kaldıra
rak, bu akademiyi Bakanlar Kurulunun seçtiği 
dört kişiyle oluşturmaktadır. 

Bu suretle yukarıda arz ettiğim gibi, doğ
rudan doğruya, idarî özerkliği bırakınız, bilim-
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sel özerkliği dahi bir ölçüde hemen hemen kal
kacak bir kuruluş haline gelmiştir. 

Bütün bunlara rağmen vatanımıza hayırlı 
olmasını temenni ediyor, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Eroğan, buyurunuz 
efendim. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — 'Sayın Baş
kan, sayın üyeler; 

Maddenin (b) bendindeki bir ifade bende 
tereddüt hâsıl etti. Başkalarımda da bu tereddü
dün hâsıl olması endişesiyle söz almış 'bulunu
yorum. 

Metin Onursal üyeleri tarif ederken şöyle 
diyor : 

(«Onursal üyeler Atatürk İnkılâbı konu
sunda üstün çalışma ve çaba göstermiş; 'bu ko
nuda maddî ve manevî destek sağlamış, Türk 
veya yabancı uyruklu kişiler arasından.»; 

Şimdi, bir an için bir gazetenin 50 nci Yıldö
nümü münasebetiyle bir müsabaka açtığım, yahut 
bir müessesenin «Atatürk konusunda yazılmış 
yılın en iyi eserini, yahut en iyi tablosunu ya
pan sanatkâra bir burs tahsis edeceğiz», şek
linde ilânı ve müsabakası sonunda, bu zat bir 
manevi yahut maddî destek kazanırsa; o tak
dirde cümlenin 'bugünkü şekliyle şu haliyle 
bunun da «onursal üye» haline gelebileceği ka
naati bende hâsıl oldu. Tekrar okuyorum : 

«Onursal üyeler Atatürk İnkılâbı konusun
da üstün çalışma ve çaba göstermiş» olmalı
dır. Ka!bul, ona bir itirazım yok. «...Bu konuda 
maddî ve manevî destek sağlamış»1 Ona şüphe 
yok. Vazıı kanunun maksadı, Akademiye mad
dî, manevî destek sağlamış olmayı şart koşu
yor. Ama, ifadede bir zaaf gördüm. 'Onun için 
bir teklifim olacak. Şayet Komisyon Hükümet 
kabul ederlerse kendileri yaparlar; olmazsa ay
rıca bir takrire lüzum görürse onu da yapa
rım : 

«Onursal üyeler Atatürk İnkılâbı konusun
da üstün çalışma ve çaba göstermiş, bu konuda 
Akademiye maddî ve manevî destek sağlamış 
Türk» .dersek, daha sarih olur kanaatindeyim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru
bu adına Sayın Hayrettin Uysal, buyurunuz. 

C. H. P. GRUBU ADINA HAYRETTİN UY
SAL (Sakarya) — .Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım1; 

Atatürk Akademisi kanun tasarısının 4 .ncü 
maddesini görüşüyoruz. 4 ncü madde, Akademi 
üyeliği ve üyelerin başlıca görevleriyle ilgili 
maddedir. Gerçekte, geçici 1 nci maddede tes
pit edilmiş bulunan Akademinin kurulduğu, 
yani daha doğrusu bu kanun tasarısının kanun
laşıp da yürürlüğe girdiği tarih'ten başlamak 
üzere, en geç 3 aylık bîr süre içerisinde mey
dana gelecek olan tek bir kanaldan işletilen 
seçim mekanizmasıyle meydana getirilen kad
rosunun ; bu görüşmekte olduğumuz 4 ncü mad
de ile de sürekli olarak devamlılığı ve bir ka
naldan işleyen seçim (mekanizmasının yürütül
düğü görülüyor. 

Sayın Başkanlığa, :bu maddenin birinci (a) 
bendinin son cümlesine ilâve edilmek üzere, bir 
önerge takdim' etmiş bulunuyoruz. İfade etmek 
istediğim şudur : 

Şimdi, 3 aslî 'üyenin tavsiyesi; yani 4 ve 14 
şekliyle geçici 1 nci maddede seçilen ve Akade
minin kuruluşu ile birlikte çalışmaya başlaya
cak olan kurulun 3 aslî üyesinin tavsiyesi ile 
belli «bir süre sonra boşalacak yerler için yöne
tim 'kurulunun önerisiyle genel kurulca boşalan 
üyelikler için seçim yapılacaktır. Genel Kurul
ca, boşalan üyelikler için yapılan seçimi tek bir 
kanala bağlamış. Gerçi genel kurula ,gidiyor, bi
rinci oylamada 2/3 çoğunluk istiyor. Bu çoğun
luk sağlanmazsa, salt çoğunlukla oluyor. Ama 
genel kurulun iradesi nerededir? Genel Kurulun 
kendi iradesiyle aday gösterme iradesi yoktur. 
Genel kurul «muhabir üye, onursal üye, aslî 
üye» diye 3 tür üyelikten meydana geliyor. 
Bunlar Atatürk konusunda seçkin kişilerdir. 
Atatürk İnkılâbı konusunda çalışmalar yapmış
lar; maddî manevî konular üzerinde destekte 
bulunmuşlar; araştırma ve ince!emellerde bulu
nup, kitaplar yayınlamışlar. Neticede, «mıuha-
bir üye, aslî üye, onursal üye»1 olmuşlar. 

Genel kurulda boşalan bir yönetim kurulu 
üyeliği için bir teklifte bulunma hakkı yok. 
Bunu, bu mekanizm'ayı bir de genel kurulun ta
banından işletelim. Komisyon ve Hükümet bu 
görüşlümüze katılırsa «3 aslî üyenin tavsiyesi 
ve yönetim kurulunun önerisiyle iki katı boşa
lan üyeler için gösterilen adayı, hiç olmazsa 
.1/5 imza ve teklif ile genel kurulda, boşalan 
yerler için aday gösterip, seç'tirebi'lme hakkına 
sahip olsun.» Bu şekil, daha demokratik olur. 
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Bu suretle de yönetim kurulu meselelere tek 
yanlı bakmaktan bir ölçüde kurtulmuş bulu
nur. 

Seçimleri daha demokratik bir mekanizma 
içerisine sokabilmek için, bu 4 ncü madde üze
rinde bir teknik görüşümüz var. Gerçekte ka
nun tasarısının bütünü üzerinde Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubu adına görüşlerimizi ifade 
ederken de açıkça söylemiştik; kanun tasarısı, 
Atatürk Akademisini tam demokratik bir me
kanizmaya kavuşturursa bizim itirazımız yok
tur. Siyasal organların etkisinden kurtarırsa, 
bizim itirazımız yoktur. Atatürkçülüğü, belli 
çevrelerin ekonomik ve sosyal görüşünün aracı 
olarak bu akademinin bünyesi içerisinde kullan-
dırırsa,bizim itirazımız var. 

Onun içindir ki ; maddeler üzerinde birtakım 
değişiklikler yapmayı söylüyoruz. Ama, şimdi
ye kadar bütün öne sürdüğümüz değişiklikler 
reddedildi. Bir önemli demokratik mekanizma
ya daha yakın ve yatkın olması bakımından, 
4 ncü madde de böyle bir değişikliği öneriyo
ruz, Teşekkür ederim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Saym özgüner, buyurunuz. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, saym milletvekilleri : 

4 ncü maddenin ağırlık teşkil eden tarafı, 
(a) fıkrasında, özellikle yeni bir kuruluş olma
sı bakımından, ilk kuruluş anındaki durumu ne 
olacaktır, şeklinde özetlenebilir. Derhal Saym 
Yaşar Akal'm da belirttiği gibi, geçici 1 nci 
maddeye atıf yapmakla konuşmayı açmak ye
rinde olur. 

Arkadaşlarım; şimdi bu yeni kuruluşun 1.8 
asil üyesinin teşkilinde şüphesiz, kuruluş yeni 
olduğu için evvelâ 4 tane Bakanlığın ağırlık 
verebildiği üye teklifiyle başlanıyor. Şimdi bu 
4 üye diğer 18 üyeyi seçiyor. Bu 18 üyenin se
çimi böylece teşekkül ederken, açık bir mah
zur arkadaşım tarafından belirtildiği gibi; şim
di böylesine seçildikten sonra da, yine o bun
dan sonraki işleyişi de (a) fıkrasına göre mah
zurları bertaraf etmiyor, devam ediyor. 

Arkadaşlarım, (a) fıkrasını okuduğumuz 
zaman; «tanınmış kişiler arasından yönetmelikte 
belirtilen esaslara uygun olan 3 aslî üyenin tav
siyesi ve yönetim kurulunun önerisi üzerine» de
nildiğini görüyoruz. 

Şimdi, demek ki burada mühim olan, yönet
melikte belirtilen esasların îıe olduğu veya ne 
olacağıdır. Ortada bir yönetmelik bulunmadığı
na göre, bizim daha kuruluş anında beyan etti-
ğimiz endişe, bundan sonra yönetmeliğin ne ola
cağı ya da neler getireceği bilinmediği için endi
şemizin devam etmesine sebep teşkil ediyor. 

Bir defa kuruluşta, Bakanlar Kurulunun tes
pit edeceği 4 asil üye nüveyi teşkil ediyor, son
ra bunun 18'e iblâğı bahis konusu olduğunda, 
«profesör ve doçentler onsekizin yarısından faz
la olacak» diye bir kayıt koymuş ama, yönet
melik, bundan sonraki seçimleri ne şekilde ve 
hangi prosedür içerisinde götüreceğimiz husu
su, şüphesiz ortada bir yönetmelik olmadığına 
göre endişemize devam etmemize sebep teşkil 
ediyor. 

Bu bakımdan, sadece bir yönetmeliğe ağırlık 
verip (a) fıkrasını geçirmek sakıncalı olur, bu
na sarahat getirmek lâzım, hattâ bu maddede 
yönetmeliğe de ışık tutmak lâzımdır. Nüveyi teş
kil eden dört kişiden sonra 18'in böylece seçil
mesi, işi bitirmek için kâfi değil, ancak bundan 
sonraki seçimlerin hangi kıstaslar içerisinde ya
pılacağını ve keza yönetmeliğin hangi kıstaslar 
ve sınırlar içerisinde tanzim edileceğini bugün
den, bu tedvin edilmekte olan maddeye getir
mek gerekliydi. 

Bunu eksik olarak görmekteyim, büyük sa
kıncalar olacağı kanısındayım. Ancak, bunun dı
şında söyleyeceğim şu vardır arkadaşlarım; 4 
ncü maddede çok açık olarak, «Akademide aslî 
üye, onursal üye, muhabir üye olmak üzere üç 
tür üyelik vardır.» deyimi var. Çıkarmakta ol
duğumuz ve üzerinde münakaşasını yaptığımız 
tasarı, «Atatürk Akademisi» tasarısıdır. Arka
daşlarım, adı üstünde; Atatürk Akademisi. Ata
türk'ün getirdiği devrimlerin en önde geleni, 
ağırlık taşıyanı dil devrimidir. Biz ne yapmışız? 
Bu tasarıda evvelâ O'nun devrimlerinden dil 
devrimine saygılı olmamışız, saygılı değiliz. 
«Akademide aslî üye..» Aslî'niıı bir Türkçe 
sözlük olmadığı ortada. Ama arkasından «Onur
sal» demişiz, güzel. Atlamışız, «Muhabir.» E, 
şimdi bu, dil salatasıdır arkadaşlarım ve yakı
şıksızdır. Çıkarmakta olduğumuz kanun tasarı
sı, «Atatürk Akademisi» kanunu. Ya hakikaten 
bu devrime saygılı oluruz, ya sırt döneriz. Adı 
Atatürk Akademisi kanunu, ama Atatürk'ün, 

-^m-



yi. Meclisi B : 30 11 . 1 . 1973 O : 3 

şüphesiz en önde gelen devrimlerinden olan dil 
devrimine saygılı olmuyoruz, yahut ta gözümüz
den kaçıyor. Saygılı olmayı herkes arzu eder 
de gözden kaçar, benim konuşmam ikaz olsun. 

Şimdi arkadaşlarım, o halde; Komisyon bu
nu geri alsın. Bir tarafta «Onursal», öbür ta
rafta, «Aslî» ve «Muhabir» kelimelerini hiç de
ğilse biraz arı Türkçeye yaklaştıralım. Âslî'ye 
«Asıl» diyelim, ki birçok kanunlarda bunu yap
tık. Muhabire de başka bir sözcük bulamazsak, 
«Haberci» diyelim ama... (AP sıralarından «Gü
lüşmeler») Şu 4 ncü maddede - Dil kurallarına 
benden çok daha yakın olan arkadaşlarım var -
(e)1 fıkrasında muhabir üyenin tarifi yapılır
ken de bunun hakikaten bir haberci olmadığı 
da belli. E, o halde ne demek istenir bu muha
bir üye ile, onu da anlamak mümkün değil. Ya
ni, bu muhabir kelimesini arı Türkçeye biraz 
yaklaştıralım diyorum. Başka karşılığını bula
mayıp, haberci dersek, bunun anlamı da değişi
yor. Ne oluyor? (c) fıkrasında muhabirin tari
fine de girmeyen bir şekil alıyor. 

O halde Komisyon, Atatürk'ün yüce adına 
da yaraşır ve onun devrimlerine hakikaten pa
ralel deyimleri ve sözcükleri ihmal etmemeliy
di ve bu eğer konuşmamıza ağırlık verirse, şu 
maddeyi olsun geri alarak buna bir ışık tutma
sını rica eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye 
yok. Madde ile ilgili önergeleri okutuyorum. 

Saym Başkanlığa 
Kanun tasarısının 4 ncü maddesinin (a) ben

dine aşağıdaki ilâvenin yapılmasını dilerim. 
Saygılarımla. 

Sakarya 
Hayrettin Uysal 

İLÂVE : «... ve aynı usulle boşalan üyelikler 
tamamlanır. Genel Kurulun 1/5'inin imza ve 
teklifi ile yönetim kurulunun dışında aday gös
terme hakkı vardır.» 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 4 ncü maddesinin (b) bendinde 

birinci cümlesindeki, (bu konuda maddî ve ma
nevî destek sağlamış) ibaresindeki (konuda) 
kelimesi ile (maddî) kelimeleri arasına (Akade
miye) kelimesinin eklenmesini, bu suretle birin

ci cümlenin, 
«Onursal üyeler; Atatürk İnkılâbı konu

sunda üstün çalışma ve caba göstermiş, bu ko

nuda Akademiye maddî ve manevî destek sağ
lamış Türk veya yabancı uyruklu kişiler ara
sından» şeklinde tedvinini saygı ile arz ederim. 

İstanbul 
Nuri Erogaıı 

BAŞKAN — Aykırılık derecesine göre işle
me koyuyorum. 

(Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'm 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN •— Komisyon ve Hükümet katılı
yor mu efendim?.. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA NACİ ÇEREZ
Cİ (Niğde) — Efendim, zaten idare heyeti üye
leri ve teklif yapacak üç üye Genel Kurul üye-
sidirler. Burada devreye idare kurulunun so
kulmuş olmasının bir anlamı vardır, idare kuru
lu fiilen vazife başında ve icrada olduğu için 
çok daha iyi ve mücehhez olarak bir ayıklama 
yapacaktır ve o götürecektir Genel Kurula. 
Esasen hepsi de Genel Kurul, üyesi olduklarına 
göre bir mahzur yoktur, bu bakımdan katılmı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümetin bir beyanı var mı 
efendim. 

DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (İstan
bul) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Buyurun sayın Uysal, önergenizi mücmel en 

izah ediniz efendim. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 8 nci maddenin 
(a) fıkrasında : «Genel Kurul; Akademinin bü
tün aslî üyelerinden meydana gelir...» denilmek
tedir. 

Şimdi, Akademinin aslî üyeleri de kanun 
tasarısında gösterilmiş. 14 üye, dört yıl süre 
ile bir defa daha seçil'ebi'me hakkına sahip, 
yani 18 aslî üyenin tümü. 

Komisyon metninde, boşalan üyelikler için; 
«üç aslî üyenin tavsiyesi, yönetim kurulunun 
önerisi ve Genel Kurulca üye tamsayısının 
üçte iki çoğunluğuyle, gizli oyla seçilirler...» 
deniyor. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, yönetim kuru-
ruluna mutlak hâkimiyet tanıyoruz; ama Ge
nel Kurula herhangi bir hakkı hiçbir şekilde 
tanımıyoruz. Şimdi, bu bakımdan, her türlü ku
ruluşta bir ölçüde Genel Kurulu meydana ge
tiren üyelerin de kendi haklarını değerlendir-
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meleri ve bâzı şahıslar hakkında Atatürk İn
kılâbı konusunda gerçekten yararlı kişiler ol
duğu kanısı ile, demokratik prensibe uygun 
olarak, tercihlerinin de hiç olmazsa akademi
nin bünyesi içerisinde yer alması, bizim ba
cımımızdan önemli görülmekte. Neden önemli 
görülmekte? Yönetim kurulu sürekli çalışan 
kişilerden meydana gelir diyor. Şimdi, sü
rekli çalışan kişilerin beşerî münasebetleri, in
san vasfı, psikolojik yönden davranışların 
hiç olmamasını temenni eder. Ama bunlar ça
ğımızda her kuruluşta meydana çıkan husus
lardır, bunları reddetmek mümkün değildir. 
Meclislerde de böyledir, bâzı konular üzerin
de arkadaşlar arasındaki münasebetin belli ko
nulardaki ağırlığı ve ölçüsü, değerlendiril
mesi farklı olarak ortaya çıkar; arkadaş olma
yan kişiler arasındaki, beşerî münasebeti sik 
olmayan kişiler arasımdalki belli bir konudaki 
görüş, farklı olaralk ortaya çıkar. 

Şimdi yönetim kurulunun üç üyesinin tav
siyesi ile seçilecek boşalan üyenin iki katı ola
rak seçilecek olan üyenin empoze şekli ile Ge
nel Kurulun kendi bünyesinden meydana ge
lecek olan tavsiye dikkate alınmazsa, yalnız 
bu yanda bırakılırsa seçim, bunu ben demok
ratik olarak görmüyorum, tam demokratik ola
rak görmüyorum. Yani ille de böyle olacak 
diye ısrar etmiyorum, mutlak böyle yapacak
lardır diye bir kanıda değilim. Yani mese
leyi daha iyi bir noktaya getirebilmek için, 
seçimi daha iyi yapabilmek için, birçok de
ğerli kişiler arasından daha değerlisini bula
bilmek İçin yarışmaya Genel Kurulun da 
mutlak iradesini katmak ~istiyorum. Onun 
için burada bu önerimizi yaptık. Yani ben Ko
misyonun ve Hükümetin buna karşı çıkmasını bir 
türtü anlayamadım ve bu karşı çıkmadan da 
şu kanaate varıyorum ki, kanun tasarısının 
tümü üzerinde görüşlerimizi ifade ederken sa
yın Hükümete tevcih edilmiş olan bir sorum 
cevapsız kaldı onu diğer maddelerde söyleye
ceğim ve isteyeceğim; teori mi yapmak isti
yorsunuz diye, o görüşte ini hazırladınız bunu 
diye? Onun cevabını isteyeceğim buradan, 
açıkça, zabıtlara geçmek suretiyle. Neden 
karşı çıkıyor anlamıyorum, kanun tasarısının 
tümü üzerinde görüşlerimizi ifade ederken de
dik ki, bir kadro mu meydana getireceksiniz? 
Kaskatı bir kadro mu? Değerli arkadaşlarım, 

lütfetsinler Atatürk Akademisinin Genel Ku
rulu da kendi iradesini yarışmaya katsın* 
tercihlerini söylesin. Oyla oflacağına göre, bi 
limsel kişilikli, Atatürk İnkılâbı konusunda 
araştırma, inceleme yapmış kişiler oduğuna 
göre, kendi aralarına katacakları kişi üzerin
de, elbetteki bunları bünyesinde toplamamış 
olan kişiye oy vermezler. Elbetteki yarışmada 
en iyisini seçerler; ama bu yarışmaya mutlak 
surette Genel Kurulun iradesinin de katılması, 
kendi teklifi ile katılması, kendi isteği ile ka
tılması zorunludur. 

Onun için bu ilâveyi öngördük ve onun 
iein teklif yaptık. Eğer Meclisimizin Genel Ku
rulu iltifat ederlerse bir demokratik mekaniz
mayı tek yanlı'' işletmekten kurtarmış oluruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Uysal'm (a) bendine bir 

ilâve yapılmasına mütedair önergesini okuduk. 
Hükümet ve Kornişon katılmadığını beyan et
tiler, kendileri de ayrıca izah ettiler. Önergeyi 
tasviplerinize sunuyorum. 

Kabil edenler... Etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm öner

gesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı

yor mu? 
PLÂN KOMİSYONU ADINA NACİ ÇE

REZCİ (Niğde) —Katılıyoruz. 
DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (İstan

bul) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı

yor. Yalnız bu (b) bendinde mevcut metin 
«Atatürk İnkılâbı konusunda» diyor ve devam 
ediyor... «Bu konuda» deyince, yani Atatürk 
İnkılâbı konusunda maddî ve manevî destek 
sağlamış... 

PLÂN KOMİSYONU ADINA NACİ ÇE
REZCİ (Niğde) — Orada değil efendim, «çaba 
göstermiş bu konuda Akademi...» 

BAŞKAN — Tamam efendim, onun baş 
tarafını okuyorum şimdi, (b) den sonra; 
«Onursal üyeler, Atatürk İnkılâbı konusun
da», devam ediyorum şimdi, oraya atlıyorum 
o çabayı, falan, «maddî ve manevî destek sağ
lamış.» Maddî ve manevî desteği Atatürk İn
kılâbı konusunda sağlamış anlamını ihtiva edi
yordu. Halbuki şimdi Akademi konunca bu 
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'maddî ve manevî destek sağlamayı Akademi 
konusunda, mânada bir değişiklik getiriyor 
herhalde ? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA NACİ ÇE
REZCİ (Niğde) — Bu mânada efendim. 

BAŞKAN •— Bu mânada kabul ediyorsu
nuz. Sayın Bakan siz de böyle katılıyorsunuz 
değil mi efendim. ? 

DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (İs
tanbul) — Zaten yani metin Sayın Eroğan'm 
teklif ettiği mânayı kapsamak üzere tedvin 
edilmiştir. Ama bir şey var; yani istikrar, 
o husus arkadaşımızın dikkatini çekmiş, onu 
teklif ediyor. Bu daha uygundur dedik. 

BAŞKAN — Peki efendim. Önergeye Hü
kümet ve Komisyon katıldıklarını . beyan edi
yorlar. Önergeyi tasviplerinize sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Başka önerge yok. Sayın Eroğan'm, Genel 
KuruOca kabul edilmiş bulunan önergesinin ge
tirdiği değişiklikle birlikte 4 neü maddeyi tas
viplerinize sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Aslî üyelerin görevleri 
Madde 5. — Aslî üyelerin başlıca görevleri 

şunlardır : 
a) Akademinin amacını gerçekleştirici ça

lışmalarda bulunmak, 

b) Genel Kurul toplantılarına, akademice 
görevOendirileceği her türlü çalışmalara katıl
mak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? Yok. Değişiklik önergesi yok. 5 nci 
maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Üyelik sıfatının düşmesi : 
Madde 6. — Aslî üyelik sıfatı : 
a) İstifa ile, 

b) Akademinin amaçlarına aykırı tutum 
ve davranışlarının Yönetim Kurulunca tespit 
ve teklifi üzerine Genel Kurul üye tamsayısı
nın üçte iki çoğunluğunun gizli oyla alacağı 
kararla, 

e) Seçilmiş bulunduğu kurul ve bölüm 
toplantıları ile görevlendirildiği çalışmalara 
Yönetim Kurulunca kabul edilen özürlü haller 
dışında dört defa üst üste katılmamakla, 

d) Siyasî partilere girmek veya buralarda 
hizmet almakla, • 

e)' 70 yaşını doldurmakla, 
f) Akademi çalışmalarında fikrî ve bede

nî yetersizlikleri sağlık kurulu raporu ile bel
gelenmekle, 

g) Genel Kurulun kararı olmadan akade
mi dışında görev almakla düşer. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye? Yok. 
Değişiklik önergesi yok. 6 ncı maddeyi tasvip
lerinize sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Akademinin organları : 
Madde 7. — Akademinin organları şunlar

dır : 
a) Genel Kurul, 
b) Yönetim Kurulu, 
c) Akademi Başkanlığı, 
d) Genel Sekreter. 
BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye? Yok. 

Değişiklik önergesi yok. Maddeyi tasvip
lerinize sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yeni] er... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — a) Genel Kurul akademinin 
bütün aslî üyelerinden meydana gelir. Genel 
Kurul ve az üç ayda bir defa Başkanın daveti 
üzerine üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. 
Genel Kurul, Yönetim Kurulunun önerisi üze
rine, akademinin yüklendiği : hizmetin gereği 
gibi yürütülmesini sağlamak amaeıyle; bi
limsel bölümler kurmaya, idarî ve malî hizmet
leri örgütlemeye, bunları birleştirmeye veya 
kaldırmaya yetkilidir. Kararlar üye tamsayı-1 

sının salt çoğunluğu ile alınır. 
b) Bölüm üyeleri, Genel Kurulca aslî üye

ler arasında dört yıl süre ile üye tamsayısının 
salt çoğunluğu ile seçilebilirler. Süresi biten 
bölüm üyeleri yeniden seçilebilirler. Her bölüm 
kendi üyeleri arasından bir bölüm başkanı se
çer. 

Bölümlerin yetki ve sorumlulukları ile ça
lışma usul ve esasları, üye sayıları ve bölüm
lerle ilgili diğer konular yönetmeliklerle dü
zenlenir. Her bölümde yeteri kadar uzman ça
lıştırılabilir. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye ? Yok. 
Değişiklik önergesi yok. 

DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (İstan
bul) — Sayın Başkan, bir maddî hata var. 

BAŞKAN — Hangisi efendim 
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DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (İstan
bul) — Müsaade ederseniz arz edeyim. Madde 
8, bent (b) ; «Bölüm üyeleri, Genel Kurulca 
aslî üyeler arasından dört yıl süre ile üye 
tamsayısının salt çoğunluğu ile seçilebilirler.» 
şeklinde yazılmıştır. Bu «seçilir» olacak efen
dim. 'Seçilebilir değil, seçilir. 

BAŞKAN — Komisyonun bir mütalâası var 
mı efendim? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA NACİ ÇE
REZCİ (Niğıde) —İşt irak ediyoruz. 

BAŞKAN — «Seçilir» mi olacak, «seçilir
ler» mi olacak?.. 

DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (İstan
bul) — Efendim gerek Hükümet teklifinde ve 
gerekse Millî Eğitim Komisyonunun değiştiri-
sinde «seçilir» diye geçmiş. 

BAŞKAN — «Seçilir» olması gerekir diyor
sunuz. Ve bunun maddî bir hata niteliğini ta
şıdığını ifade ettiler Sayın Bakan, İçtüzüğün 
109 ncu maddesi gereğince bu hatanın tashihi 
hususunu tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8 nci maddenin bu tashih edilen şekliyle 
tasvibini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Akademiyi Yönetim Kurulu 
yönetir. Yönetim Kurulu, Akademi Başkanı 
ile Başkan Yardımcısı Genel Sekreter ve Bi
limsel Bölüm Başkanlarından meydana gelir. 
Yönetim Kurulu en az ayda bir defa toplanır. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye? Yok. 
Değişiklik önergesi yok. 9 ncu maddeyi tasvip
lerinize sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Akademi Başkanı, aslî üyeler 
arasından dört yıl için seçilerek müşterek 
kararname ile atanır. Seçim, Genel Kurul üye 
tamsayısının üçte iki çoğunluğu ve gizli oyla 
yapılır. İlk iki oylamada çoğunluk sağlana
mazsa, asit çoğunlukla yetinilir. Süresi biten 
başkan ancak bir dönem için daha seçilebi
lir. Akademi Başkanı, akademiyi temsil eder 
ve kendisine aislî üyeler arasından bir yardımcı 
seçer. 

BAŞKAN — 10 ncu madde üzerinde C. H. P. 
Grubu adına Sayın Uysal buyurun. 

ıC. H. P. GRUBU ADINA HAYRETTİN UY-
ıSAL (iSakarya) — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım ; bir önemli madde saydığımız 10 
ncu madde, akademi başkanının seçim mekaniz-
•mıasıyile ilıgilli ve akademiliyi temsili etme unsurları
nı taşıyan bir madide'dir. Gerçekte akademideki 
seçim mekanizması bizim kanaatimize göre asla 
demokratik olmayan esaslara bağlanmıştır. Bu
nu bir kere peşinen arz etmek istiyorum. 

iŞimdi, 1 nci geçici maddede 4 kişi seçile
cek; Atatürk İnkılâbı konusunda değerli, yet
kili 4 kişi seçilecek; sonra bu 4 kişi, 14 kişiyi 
seçecek, 18 kişilik bir aslî kurul meydana gele
cek. Evvelâ bu bir kere peşinen kuruluyor, 4 
kişinin iradesi birleşiyor 14 kişi üzerinde bir se
çim yapıyor. Kalın çizgileriyle durum bu. 

ıŞim'di burada, o kurula ilk plânda, Akademi 
kanun tasarısı daha kanunlaşır kanunlaşmaz, 
mekanizmaya işlemeye başladığı andan itibaren 
o 4 kişinin, 14 kişinin meydana getirdiği 18 ki
şilik kurul, ilk anda, hemen akademi başkanı 
üzerinde bir sieçim çalışmasına giriyor. Nedir 
o? 4 kişiyle harekete geçirilen 18 kişilik bir ku
rul üye tamsayısının, yani bu 1.8'in 2/3 çoğun
luğuyla ve gizli oyla akademi başkanını mey
dana getiriyor ve sonra bu akademi başkanı 
kararname ile, müşterek kararname ile atanı
yor. İşte burada, Atatürk Akademisi gerçekte 
belli ekonomik ve sosyal görüşleri ki, gerçi bir 
maddesinde geçtik, hani siyasî partilere men-
subolmama, hani siyasî partilere mensubıolma-
nıa diye bir lâf, bir söz sanki o insanın siyasî 
kanaati yokmuş gibi, her böyle bağımsız olma
sı istenilen bir kuruluşa getirilir, konulur; efen
dim siyasî partilerle organik bağı yok, oldu mu 
düşüyor üyeliği. Olsa ne olur, olmasa ne olur? 
Hiç kimse bilya gibi değildir. Herkesin bir si
yasal kanaati var. Çünkü, düşünüyor; düşünen 
insan, siyasal bir görüş sahibi olmayan insan 
mıdır ? 

Şimdi burada herhangi bir siyasî parti ile 
organik bağı olmayan, ama sosyal ekonomik 
görüşleri var... O sosyal ekonomik görüşlerini 
paylaştığı partiler var.. E.. 4 kişi belli bir sos
yal, ekonomik görüşle Atatürk'ü kendi açıla
rından yorumlayacak, belli bir düzeyde değer
lendirecek ve ondan sonra bu akademi başka
nını ki, o geçici 1 nci madde geldiği zaman da 
söyleyeceklerimiz olacak, akademi başkanını se
çecek. 

Şimdi, bu akademi başkanını Üniversiteler
arası Kurula çeşitli ki, önerge Yüce Divana su-
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üuİmuş bulunuyor, inkılâp kürsüsü hocaları
nın, yüksek: eğitim, öğrenim seviyesinde katıl
dığı ve bâzı kuruluşların, bağımsız olması gere
ken ve öyle olan bâzı kuruluşların elemanları
nın yüksek seviyede katılabileceği bir kurul 
meydana getirmeli ve Türkiye'de Atatürkçülük
te gerçekten tarafsız ve Atatürk'ün sözlerinin 
aslî unsuruna bilimsel ölçülerde bakabilecek ve 
o ölçülerde onları değerlendirebilecek bir aka
demi balkanı seçmek istiyorsak, onu tarafsız 
bir kurula seçtirmek lâzım; yanlı ve taraflı bir 
kurula değil. Onun yolu da bu değil. Halka hal
ka mekanizma; kanun tasarısı hazırlanmış, öy
le mekanizma hazırlanmış ki, 4 kişi, bakıyoruz 
Ahmet, Melhmıeit, Hasan profesör veyahut do
çent 14 kişiyi o 4 kişiye ekliyoruz. Birbirine 
eklenen bir mekanizma, sonra ona getiriyoruz 
akademi baş/kanını, tamam bu olacak diyoruz 
2/3 çoğunlukla, müşterek kararname ile göre
ve başlatıyoruz. Eğer Türkiye'de bilimsel çev
relerin Türkiye'de Atatürk konusunda faaliyet 
'gösteren, çalışma gösteren bâzı fakültelerimi
zin ve üniversitelerimizin, yüksek okullarımı
zın bâzı kuruluşların, bu konuda gerçekten 
eslerler vermiş olan o kuruluşların yüksek se
viyedeki kişilerinden bir kurul meydana getire
lim, bu insanlardan akademi başkanını ki, aka
demi üyelerini de aslî üyelerinin de böyle bir 
mekanizma içerisinde geçilmesini arzu ediyoruz 
ibiz, simidi daha önce akademi başkanı ile gel
diği için bunu söylüyoruz ve gerçekten bağım
sız bir kuruluş haline bunu getirelim. 

Gerçi bunları biz söylüyoruz, bıı görüşleri
mizi söylüyoruz; bu görüşlerimiz itibar görmü
yor; ama Türkiye'de çok meseleler söylendiği 
andan çok sonra gerçekler ortaya çıkar. O ger
çekler Türkiye'de bir gün o noktasına geldiği 
zaman, oluş noktasına geldiği zaman bâzı me
seleleri başka açılardan, ekonomik felsefeden, 
sosyal felsefeden almaya başladılar mı, içinde 
karşı görüşler birtakım unsurlar olarak uç ver
meye başladı mı, o zaman gerçekten bu akade
miyi biz siyasal, bağımlı bir kulüp haline getir
mişiz diyeceğiz. Ama o zaman iş işten geçmiş 
olacak. Birtakım tartışmalar, polemikler kamu
oyunda derin izler bırakacak. Onun için geliniz 
arkadaşlarım bunu tarafsız bir kurula seçtire
lim. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. 

| BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye! 
Yok. Önerge var okutuyorum, madde ile ilgili. 

Sayın Başkanlığa 
10 ncu maddenin aşağıdaki şekilde değişti-

I rilmesini arz ve teklif ederim. 
Bursa 

I İbrahim Öktem 
Madde 10. — Akademi Başkanı, aslî üyeler 

I arasında, dört yıl için seçilir. Seçim, genel ku
rul üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ve giz
li oyla yapılır. İlk iki oylamada çoğunluk sağ
lanamazsa, salt çoğunlukla yetinilir. Süresi bi
ten başkan ancak bir dönem için daha seçile
bilir. Akademi Başkanı, akademiyi temsil eder 
ve kendisine aslî üyeler arasından bir yardım-

I cı seçer. 
'BAŞKAN — Komisyon ? 
PLÂN KOMİSYONU ADINA MUZAFFER 

NAOİ ÇEREZCİ (Niğde) — Katılmıyoruz. 
. BAŞKAN —Hükümet? 

DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (İstan
bul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergenizi izah etmek üzere 
buyurun Sayın Öiktem. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA MUZAFFER 
NACİ ÇEREZCİ (Niğde) — Sayın Başkan, bir 

I harf hatası var. 
BAŞKAN — Onu düzelterek okuduk. «Seçi

lecek» değil, «Seçilerek» diye okuduk. 
Buyurun Sayın Öktem. 

İBRAHİM ÖKTEM (Bursa) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

I Önergemi lütfedip dinlediniz. Komisyon da, 
Hükümet de bu tasarının katî siyasal bağlılık 
hükümlerine saplı olarak katılmadılar. Yalnız 
büyük bir sakıncanın içindeyiz. Bu kuruluşun 
yapısının dayanağı tasarıda bilimsel özerkliği 
haiz bir kuruluş olarak ifade edilmektedir. An-

I laşılan bu beylik bir beyan şeklinde ele alm-
I maktadır. 

I •Türkiye 'mizae dahi bilimsel özerkliğe sahip 
I bulunan hiçjbir kuruluş yoktur ki, bu kuruluşun 
I başkanını Hükümet atasın. Tıpkı bir genel mü-
I dürün atanması gibi, Hükümet burada Atatürk 
I Akademisi gibi son derece önemli ve ileride al

tından kalkılamayacak sakıncalar doğuracak 
I bir kuruluşu kendi gözetim ve denetimi altına 
I sıkısıkıya almaya kararlı. Tabiî takdir Yüce 
I Meclisin. 
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Bizim önergemiz, bilimsel özerkliğin gereği 
olarak kurula, faraza fakültelerde dekanların 
seçiminde, hattâ bâzı yüksek. okullarda müdür
lerin seçiminde, üniversitelerde de üniversite 
rektörünün seçiminde kurula tanınan hakların 
bilimsel özerkliğe sahi'bolacağı iddia edilen bu 
kuruluşa da sağlanmasını amaç görmektedir. 

Biz ne diyoruz, diyoruz ki; akademi genel 
kurulu Hükümet tarafından atanmamalıdır. 
Onun sorumlu organı olan genel kurulu kendi 
başkanını seçme yetkisine ve olanağına sa-hibol-
mabdır. Ancak böyle bir mekanizma içindedir 
ki, Atatürk Akademisi, tasarıda çeşitli yerler
de ifade edildiği gibi, bilimsel özerkliğe sahibo-
labilir. Aksi takdirde bilimsel özerklikten bah
setmek mümikün değildir. Bu olsa olsa kendi-
kendimizi kandırmadır. 

Muhterem milletvekili arkadaşlarımın, hiç 
değilse Hükümetin ve Komisyonun içinde bu
lunduğu bu saplantılardan sıyrılarak, eğer 
inançlı olaraik bilimsel özerkliğe sahip bir aka
demi kurmak niyetinde isek, bunun asgarî öl
çüsünü bu akademiye vermeliyiz. Bunun başka
nının atanmasının Hükümet kararnamesiyle 
yapılması özerklikle bağdaşır mı? Bunu izanı
nıza, fikrinize, göreneklerinize, vicdanınıza sığ
dı ralbilir misiniz'? 

Takdir sizindir. 
MUSTAFA RONA (Artvin) — Niye bu ka

dar itimatsızlık1? Kime itimat, edeceksiniz! 
'İiBRAiHtlM ÖKTEM (Devamla) — Kendini

ze' itimat edeceksiniz. Size itimat ederek zaten 
bunları söylüyorum; ama bir siyasal kurula, 
seçimden seçime değişecek ve her gelen iktida
rın kendisine özıgü bir Atatürk anlayışı oldu
ğunu da kabul ediniz; bu zikzak anlayışlar 
içinde bu akademinin kendisinden beklenilen 
tarihî görevi yapması mümkün değil aziz arka
daşlarım. 

MUSTAFA SONA (Artvin) — Türk Mîlle
tinin itimat ettiği hükümet tayin eder. 

İıBRAHjtM ÖKTEM (Devamla) — Şimdi bu 
lâflara siz de inanmazsınız. İnanmazsınız; çün
kü hükümetler suç işlemez değiller. Filhakika 
onları suç işledikleri zaman Meclisler düşürür; 
aıma bizim bugüne kadarki uygulamalarımız
da bir partiye mensuıbokluk mu o partinin ken
di içinde denetim eksikliğinden dolayı, iktidar 
veyahut da iktidara mensubolan bir icra adamı 
ne kadar suçlu olursa olsun, onu suçsuz göster

me alışkanlığı içindeyiz. Bu alışkanlıktan bir1 

türlü çıkamıyoruz. Biz çıkamadık, siz de çıka-
mıyorsunuz; ama bu bizim tarihî sorumluluğu
muzla bağdaşır bir tutum değildir. Bu anlayış
tan sıyrılmak lâzım. Size tarihî sorumluluğunu
zu hatırlatıyorum; takdir sizindir, saygı duya
rım; ama tarih yarın yakamıza hepimizin bir
den yapışır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Öktem'in önergesini oku

duk, Hükümet ve Komisyon katılmadığını be
yan etti, önerge sahibi önergelerini izah ettiler. 
Bu önergeyi Genel Kurulun tasvibine sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

Bıaşfca önerge yok. 
10 ncu maddeyi metinde ve okunduğu şek

liyle tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 11. — Genel Sekreter; Atatürk İnkı
lâbı ve ilkeleri konusunda çalışmaları ile tanın
mış, yieterli idarî tecrübesi bulunan kişiler ara
sından Akademi Başkanının önerisi ve Başba
kanın onayı ile atanır. 

•BAŞKAN — 11 nci madde üzerinde söz iste
yen sayın üye var mı efendim 1 

TURHAN Ö2GÜNER (İçel) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKİAN — Buyurun Sayın Özgüner. 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım; 
Biraz evvel münakaşasını yaptığımız madde 

paralelinde bu da çok sakıncalı çıkmaya hazır 
bulunan bir madde görüntüsünde. 

Şimdi genel sekreter akademi başkanı ka
dar önemli bir görev taşıyan bir kişi. 

Maddeyi okuyorum: «Genel Sekreter; Ata
türk inkılâbı ve ilkeleri konusunda çalışjmala-
rıyl'e tanınmış yeterli idarî tecrübesi bulunan 
kişiler arasında...» buraya kadar bir diyeceği
miz yok tabiî, ama «... Akademi Baş/kanının 
önerisi ve Başbakanın onayı ile atanır» 

Arkadaşlarım, biraz evvel müşterek karar
nameye karşıydık; ama bu çok açık. Başbakan
lık -antik bunda son söz sahibi olmamalı yani. 
Akademik bir kariyeri olan kişiyi seçerken si
yasî bir kariyeri olan kişiye son söz verilmesi 
büyük sakınca yaratır. 

Denileihilir; hakikaten genel s'ekreter seçile
cek kişinin, Atatürk inkılâpları ve ilkeleri ko-
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nusunda'M çalışmaları o kadar göze batar ki, bir 
Başbakanın şu veya bu partiden olması şüphe
siz hiçbir değişiklik yapmaz... Yok arkadaşla
rını, bu inandırmaz Yüce Kurulu. Şimdi mad
deye karşı çıkıyor görüntüsüyle gelmiyoruz; 
ama bir önerge verdiğimiz zaman da grup taas-
sulbu içerisinde de karşı çıkmayalım. Şu veya 
bu partiyi hedef alarak söylemiyorum. Nedir 
arkadaşlarım? Bugün iktidar şu partidir, yarın 
başkasında olabilir. İktidarların hakikaten baş
bakanlık seviyesinde liderleri bu şekilde bir si
yasî lider olmasına rağmen, ilmî kariyere ya-
ıkın olmaya/bilir. Bunlara yakın olması da bek
lenmez, onun mesleği siyasettir. Derinliğine bil
gisi olduğu, ya da olacağı düşünülemeyeceğine 
göre geliniz bunu şu akademinin kendi sekrete
rini seçmesi hususunda bir vicdanî sorumluluk
tan uzaklaştıralım evvelâ. 

Arkadaşlarım, son sözü niye Başbakana ve
ririz, Başlbaıkanlıkla bunun ne ilgisi var. Bir 
Atatürk Akademisinin genel sekreteri, kim seç
meli bunu? Şüphesiz genel kurulu seçmeli. Ge
nel kuruldan uzaklaştırıp, son sözü başbakan 
gibi bir siyasî teşekkülün lideri değilse, hiç de
ğilse en önde giden adamlarından birisidir. Si
yasî bilgisi şüphesiz ihatası malûm ancak, siya
sî bilgiyi haiz olan kişilerin ilmî kariyerde de 
aynı bilgiyi, aynı ağırlığı taşıyacağı iddia edil
mez, bilmeyebilir, yakın olmayabilir. 

Bunları vicdanî sorumluluklarından uzak
laştırmak için bir önerge takdim ediyorum, ilti
fat buyurulmasmı rica eder, saygılar sunarım. 

BAŞKA'N 
Yok. 

Başka söz isteyen sayın üye? 

Önergeleri işleme koyuyorum. 

/Sayın, Başkanlığa 

11 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Bursa 
İbrahim Öikffcem 

Değişitiri : Genel sekreter; Atatürk inkılâbı 
Ve ilkeleri konusunda çalışmaları ile tanınmış, 
yetterli idarî tecrübesi bulunan kişiler arasın
dan, akademi başkanının seçim usulüne göre 
genel kurul tarafından seçilir. 

iSayın Başkanlığa 
Atatürk Akademisi kanun tasarısının 11 nci 

maddesindeki «lönerisi» yerine «teklifi» şeklinde 
tadilini arz ve teklif ederim. 

.Saygılarımla, 
Nevşehir 

Hüsamettin Başcr 
(BAŞKAN — Önerileri aykırılık sırasına gö

re işleme koyuyorum. 
(Bursa Milletvekili İbrahim Öktem'in öner-

<gesi tekrar okundu) 
ıBAıŞHAN — Komisyon ve Hükümet katılı

yor mu efendim? 
PLÂN- KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. KEMAL 

YILMAZ (Ankara) — Katılmıyoruz. 
DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (İstan

bul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katıl

mıyorlar. 
Önergenizi izah etmek üzere buyurun Sayın 

Öktem. 
iSayın Öktem, yalnız 10 neu madde kabul 

edildi, kararname ile başkanın seçimi kabul 
edilmiş durumda... 

İBRAHİM ÖKTEM (Bursa) — Biliyorum 
efendim. 

BAıŞiKAN — Tamam efendim. Ona göre seçi
lir diyorsunuz da, onun da kararname ile seçil
mesini önermiş oluyorsunuz. 

İBRAaiıM ÖKTEM (Bursa) — Hayır, doğ
rudan doğruya ilk verdiğim... 

BAŞKAN — Tamam, önergenin getirdiği şe
ye göre tasarlıyorsunuz. 

İBRAHİM ÖKTİEM (Bursa) — Aziz arka
daşlarım ; 

Burada söyleyeceğimiz sözlerin büyük ölçü
de anlamı yolk. Çünkü görüyoruz ki, Hükümet
le işbirliği halinde bulunan Komisyon ve onun 
temsilcisi bulunan Sayın Adalet Partili arka
daşlarımız kararlıdırlar. Ne kadar benimsemez
sem benimsemeyim, bu tutumunuzu yine saygı 
ile karşılayacağım. Ancak, ister istemez siyasî 
çalışmalar bir ölçüde tarihe yansımaya mecbur
dur. Yarının kuşakları Mecliste olup biten... 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. KEMAL 
YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, hatibin 
bir hususu tavzih etmesini rica edeceğim. 
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İBRAHİM ÖKTMM (Devamla) — Neyi tav
zih edeyim ? 

PLÂN KOMİSYONU-SÖZCÜSÜ M. KEMAL 
YILMAZ (tAnkara) — «Komisyonla Hükümet 
işbirlikçisi» 

İBRAHİM ÖKTEM (Devamla) — Hayır 
efendim, aynı düşüncede paralel düşüncede ol
duklarınızı söyledim, sizi onlara tabi saymam. 
O zaman Parlâmentoya da kendime de saygı
sızlık e«tmiş olurum. 

(Kendime saygımı muhafaza ettiğim ölçüde 
sizlere de saygımı muhafaza ediyorum. Nitekim, 
konuşurken karşı düşüncelerinize, Adalet Par
tili arkadaşlarıma da saygım olduğunu ifade 
ettim. 

Şimdi bu tasarı, bu son 11 nci maddede ka
bul edildiği takdirde tam bir siyasal bütünleş
me ile Hükümetin emir ve kumandasına konan 
fbir akademi oluyor. Bunu Atatürkçülükle de 
'bağdaştırmak mümkün değil aziz arkadaşlarımı. 

Akademi başkanını kurul seçecek fakat, 
başbakanın onayı olacak, genel sekreteri ise 
doğrudan doğruya kurul seçmeden başkanın 
önerisiyle başbakan atayacak. Bu tamamen 
siyasî bir tasarruftur. Bir bilimsel özerkliğe sa-
hibolduğu iddia edilen bir kuruluşun her türlü 
yetkiye salıip bu iki yöneticisinin siyasal or
ganlar, siyasî yetkilinin onayı ile seçildikleri 
zaman, kendilerini seçen insana ve otfgana kar
şı bağımsız kalabileceğini iddia edebilir misi
niz? 

İşite bütün bu nedenlerle sakat, ölü doğan 
bir kuruluş meydana getirdiğimizi bilmemiz lâ
zımdır. Anlıyorum, bir kanadın ak dediğine, 
diğer tarafın kara demesi maalesef bizim alış
kanlıklarımız içine girdi. Birbirimizi bâzı ko
nularda ikna etmiemiz mümkün değil, bunu yal
nız sizin için söylemiyorum, bu bizim için de 
varit bir düşüncedir. Bu tutum, içinde bulun
duğumuz olağanüstü duruma bir çare getirmez. 
Bunu da söylemeden edemedim, beni mazur 
görün, ama bunu 'kendime bir siyasî görev sa
yıyorum, hepinize teşekkür ederim. 

Karar sizindir ve vicdanınızın. 

BAJŞKAJN" — 11 nci madde ile ilgili Sayın 
Öktem'e ait değişiklik önergesini okuduk, Ko
misyon ve Hüîkümteit katılmadığını beyan etti, 
önerıge sahibi izaâıta bulundu. 
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Bu önergeyi tasviplerinize sunuyorum. Ka
bul edenler... Kaibul etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
i('Nevşiehir Milletvekili Hüsamettin Başer'in 

önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN —• Komisyon ve Hükümet? 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. KEMAL 

Y I I J M A Z (Ankara) — Bir mahzuru yok, aynı 
kelime, katılıyorum. 

DEVLET BAiKANI İSMAİL ARAR (İstan
bul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katıldığını, Hükü
met katılmadığını b'eyan ettiler. 

Önergieyi Gtemel Kurulun tasviplerine sunu
yorum. Kaibul edenler... Kabul etmeyenler... 
Önerigıe kaibul edilmiştir. 

11 nci maddeyi biraz evvel kabul buyurdu
ğunuz önergenin getirdiğiniz değişiklikle bir
likte tasviplerinize sunuyorum. Kabul eden
ler,.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Akademinin bilimsıel ve idareci personelinin 
atanması, görev, yetki ve hakları : 

Madde 12. — Bilimsel personel, bilimsel 
eserleri ve çalışmaları ile tanınmış üniversite 
öğretim üyeleri ile bilim adamları, uzmanlar 
arasından ilgili bölüm başkanının önerisi, Ge
nel Kurulun kararı ve Başbakanın onayı ile 
atanır. Muhasebe müdür yardımcısı Ye vezne
dar Maliye Bakanlığınca atanır. 

ıBAŞlKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı efendim? Buyurun Sayın Öz-
güner. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; 

Benden evvel, diğer bir madde üzerinde ko
nuşan Sayın Öktem'in dediğini ben de tekrar 
etmek zaruretinde kaldım; arkadaşlar, hakika
ten ne söylesek, bir {jrup taassubu içerisinde 
maddeler hakkındaki Önergeler reddedildiğine 
göre, biz zabıtlara tescil ettirmek görevimizi 
yapmaMa devam ededeğiz. 

Arkadaşlarım, 12 nci madde üzierind'e, şüp
hesiz, deminki madde üzerinde söylediğimi söy
lüyorum; «bilimsıel personel, bilimsel eserler ve 
çalışmalar ile tanınmış üniversite öğretim üye
leriyle, bilim adamları, uzmanlar arasından il
gili bölüm başkanının önerisi, genel kurulun 
kararı ve Bıaşbaıkanm onayı ile atanır» diyor. 
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Başbakanın onayının gereği yoktur arka
daşlarını. Şüphesiz, bunu s sadece «genel kuru-
lun kararıyla atanır» biçiminde tedvin etmek 
ve maddeyi, «Başbakanın onayı ile atanır» kıs
mını çıkarmak suretiyle geçirmek daha isabetli 
olur. Ama bunun nedenlerini, geçen maddeler
de söylediğimiz gibi tekrar etmenin gereği yok. 
Zabıtlara, deminki madde hususundaki önerge
mizin savunmam geçmiş olduğu için, tekrarı 
fazla addediyorum. Ancak, arkadaşlarım, şim-
>di, deminki bir maddede bir değişiklik, burada 
da bir önerge olarak diğer bir arkadaşımız ta
rafımdan verildiği anlaşılmaktadır. Öneri, «tek
lif» olarak geliyor, 

Ben, şüphesiz, verilen bir önergenin karşı
sında konuşma hakkını haiz değilim; ancak 
madde üzerinde konuşmaya devam ettiğim için 
(söylüyorum, Yüoe Kurulda görüşmekte oldu
ğumuz tasarı Atatürk Akademisi kanun tasarı
sıdır arkadaşlarım. Atatürk'ün devrimlerinin 
'en önemlisi Dil Devrimidir. Dil Devrimine sa-
lıip çıkmaidılktan sonra, Atatürk'e sahip çıkanlar
ısınız. Dil devrimlerini elinizin tersiyle iteceksi
niz, öneri sözcüğü yerine, teklif.. Şimdi arka
daşlarım, bu öneriyi getiren arkadaşım benim 
gibi hukukçu. 'Biz hukukçular arı Türk'çieyi is
teriz de, konuşamayız, dilimize pelesenk ol
muştur Osmanlıca. Şikâyetçiyiz bundan; ama 
bu, biz konuşamıyoruz, biz yapamıyoruz diye 
- kendisi de dahil - bizJden ayrı meslek sahiple
rinin yapmasına, konuşmasına mâni olmayalım 
ve biz şu tarihî alkışı ile, Yüoe Atatürk'ün Yü
ce devrimlerinden birine, tekere çomak sokar-
casına bir davranış içinde bulunmayalım. Ko
nuşamıyoruz biz arı Tünkçeyi. Mesleğimiz - ben 
yiıimi senelik hukukçuyum, benden daha küçük 
olduğunu tahmin ettiğim değerli arkadaşımın 
meslekteki alışkanlığı, daha ziyade şu kanun
ların çok ağdalı, eski lisanı tercih etmiş olma
sı - bize konuşma sözcüğümüzde arı Türkçieyi 
bulmakta güçlük veriyor. Ama biz böyleyiz di
ye, şu gelecek kuşakları, şu kanunlarla, öneri 
yerine teklif biçiminde bir boğuntuya getirme
yelim, buna hakkıımız yok arkadaşlarım. 

Bu Meclisin çıkarmakta olduğu kanun bu
gün için değil, yarınlar için.. Öneri kelimesi 
bugün ilk defa mı geçti bu Yüce Mecliste? De
ğerli arkadaşımın verdiği şimdiki önergenin 
paralelinde nice önergeler buradan Sayın A. P. 
ııin oylarıyle r]e, İşendi grubunun oylarıyle de 

geçti ve bu kürsüye gelen kendi grubundan de
ğerli arkadaşlarım, öneri kelimesini, önerge ke
limesini savunurlar, savunurlar. Nedir bu eski
ye özenti genç arkadaşım, nedir? Hakkımız var 
mı gelecek kuşakları böylesine Osmanlıcaya, 
Aziericıeye, Arapçaya boğdurmaya ? Atatürk 
Akademisi kanunu çıkarıyoruz. (A, P. sırala
rından «Öneri kelimesini Atatürk mü g'etirdi?» 
selsi) 

ıGayet talbiî. Teklif efendim.. Artık, teklifle 
önerinin tercihini yapan, böyle grup taassuibıı 
yapan bir Yüce kurulda şüphesiz kanunlar böy
le geçmemeli. Ancak.. (A. P. sıralarından «Öne
riyi Atatürk mü getirdi?) Atatürk'ün öngördü
ğü Dil Devrimine çok uzak olduğunuz belli, 
'belli... Ye zaten bundan dolayı da belki siz Dil 
Kurumu ile yakından... 

(BAŞKAN — Konuşmanızı tamamlayınız 
efendim. 

TURBAN öZGıtMER (Devamla) — İlgili 
değiliz; ama Atatürk'ün kurduğu... 

(BAŞKAN — Cevap vermeyin. 
TURHAN ÖZlGKJNER (Devamla) — Dil Ku

rulu, şüphesiz bu sözcükleri getirmişse, buna 
sırtınızı çevirmeyin. Atatürk'e sahip çıkmak, 
Atatürk Akademisi isminde bir kanun getir
mekle değil; Atatürk'ün devrimlerine sahip 
çıkmakla olur ve böylesine bir kanunu çıkara
cağım iddiasıyle ortaya çıkanların, şüphesiz, 
evvelemirde onun devrimlerine saygılı olması 
ıgerekir. Saygılar sunarım. 

ORHAN OĞUZ (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, müsaade eder misiniz ? 

BAŞKAN — Söz mü istediniz Sayın Oğuz, 
buyurun. 

ORHAN OĞUZ (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Atatürk Akademisi kanununun bâzı teknik 
maddelerini incelerken meseleyi, Türk Dil Ku
rumunun faaliyetlerime kadar uzattık. Bıen, 
sözlerimi daha ziyade madde üzerinde toparla-
ımayı uygun buluyorum. Ve Ataltürk Akademi
sinin gerek yöneticilerinin, gerekse öğretim 
üyelerinin tayininde, maddelerde zikredilen 
usullerin, akademik usullerle çelişmediğini, bi
lâkis onlara uydurulmaya çalışıldığını beyan 
etmek işitiyorum. 

Bir kere, mevcut mevzuata göre, tamamen 
Anayasa teminatı altımda olan Üniversiteler 
Kanununda dahi gerek rektörün, gerekse öğre-
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tim üyelerinin tayinleri aşağı - yukarı bu usu
le, bu prosedürle uygun olarak yüriUülnıekte-
dir. Yani, tamamen bilimsel nitelikteki kurulu
şun ve Anayasa teminatı altında olan bir üni
versitenin öğretim üyesi; yöneticisi, dekanı, 
rektörü nasıl tayin ediliyor, nasıl seçiliyorsa, 
buna paralel şekilde, Atatürk Akademisinin 
yöneticilerinin ve öğretim üyelerinin de seçil
diğini görüyoruz. Bildiğiniz gibi, üniversiteler
de yetkili kurullarca vte bilimsel, idarî özerkliği 
olan diğer kuruluşlarda, üniversiter kuruluşlar
da yetkili kurullarca yöneticiler seçiliyor, se
çildikten sonra, steçim muamelesinin tekemmülü 
için Millî Eğitim Bakanlığına gönderiliyor, Mil
lî Eğitim Bakanı müşterek kararname ile atı
yor. Tamamen Anayasa teminatı altında olan, 
özerk bulunan üniversitede yöneticiler böyle 
seçilirken, akademiye bakıyoruz, Atatürk Aka
demisinde aşağı - yukarı öğretim kadrosu veya
hut bilimsel kadro, kemdi yöneticisini seçiyor, 
ondan sonra Millî Eğitim Bakanı yerine Baş
bakana sunuyor, Başbakanı onamı veyahut 
müşterek kararname ile yöneticiler seçiliyor. 

•Öğretimi üyelerinin seçimi de yine akademik 
kurula geliyor, 12 nci maddede, akademik ku
rul tetkik ediyor kendi usulüne göre, akademik 
geleneklere uygun olarak tetkik ediyor, öğretim 
üyesini seçiyor ve elbette ki bunu göreve davet 
edebilmek için üst makama sunmuş oluyor. 

Simidi, buralardan başlayarak, bilimsel 
özerkliğe ters düşten bir neticeye varmak, kana
atimce, çok doğru olmaz. Hele bu meselelerde 
gerek Hükümeti, gerek Komisyonu, gerekse 
Parlâmentonun bir kanaldım töhmet altında bı
rakmak, sureti katiyede doğru değildir. Bugün 
Türkiye'de öyle akademik, öyle bilimsel mües
seseler vardır ki, tamamen Atatürk Akademisi
nin seçim usullerine uygun olarak hareket et
mektedir, Bilimsel çalışmaları, sureti katiyede 
Hükümetin kontrolü altında değildir veyahut 
siyasî otoritenin tasallutu altında değildir. 

Şu halde bir seçim meselesinden tamamen 
akademik usullere, üniversel geleneklere uy
gun olarak yapılmakta olan ve fakat suijene-
risit durumu dikkate alınarak, bâzı değişiklik
lerle huzurunuza getirilmiş olan tasarının, bu 
maddelerini ele almak suretiyle parti taassubu, 
grup taassubu şeklindeki konuşmaları tasvi-
betmieye imlkân yoktur. Böyle bir taassup da 
sureti katiyede bahis konusu değildir. 

Kanun tasarısı, yukarda Meclise niyabetten' 
•görev yapan komisyonda ariz ve amik tetkik 
edilmiştir, her şekliyle münakaşa edilmiştir ve 
neticede bu şekle bağlanmıştır. Elbette komis
yonda bulunan arkadaşlar da, burada komisyo
nun tespit etmiş olduğu metne sadık kalarak 
reylerini vicdanî kanaatlerine uygun olarak 
kullanmaktadırlar. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Başer, buyurun. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Vaz

geçtim, efendim. 
BAŞKAN — Konuşmayacaksınız. 
Başka söz isteyeni Yok. 
Madde ile iligli önergeleri okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
12 nci maddenin aşağıda yazılı şekilde değiş

tirilmesini saygı ile öneririm. 
Burs;', 

İbrahim Ökteın 
Değişiklik : 
«Bilimsel personel, bilimsel eserleriyle tanın

mış üniversite öğretim üyeleriyle yardımcıları, 
bilim adamları ve uzmanlar; idareci personelde 
bilim kurumlarını idare edecek yeteneklere sahip 
kişiler arasından yönetim kurulunun iki kat sa
yıda saptayacağı adaylar arasından Genel Kural 
tarafından seçilerek Akademinin Başkanlığınca 
atanırlar. 

Muhasebe Müdür ve Yardımcısı ve Vezneci 
Maliye Bakanı tarafından atanır.» 

Sayın Başkanlığa 
12 nci maddedeki «önerisi» yerine «teklif» ke

limesini arz ederim. 
Nevşehir 

Hüsamettin Başer 
BAŞKAN — Önergeleri aykırılık sırasına 

göre işleme koyuyorum. 
(Bursa Milletvekili İbrahim Öktcm'in öner

gesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN —• Komisyon ve Hükümet önerge

ye katılıyor mu! 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılmıyoruz, 
Sayın Başkan. 

DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (İstan
bul) — Katılmıyorum, efendim. 

İBRAHİM ÖKTEM (Bursa) — Sayın Baş
kan, izah için söz istiyorum. 
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BAŞKAN — İzah için, Sayın Öktem, buyu
cun. 

İBRAHİM ÖKTEM (Bursa) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, bu önergem üzerinde 
belki söz almam gerekmezdi, çünkü sonucu gö
rüyoruz. Yalnız Sayın Orhan Oğuz arkadaşımın 
bir ölçüde yadırgadığım ve gerçeklere de pekuy-
madığmı sandığım, - kendisinden özür dilerim, 
belki pek bilmeyebilirim - birtakım görüşleri ol
du. Şimdi bu kurulmakta bulunan Akademi ile 
bugün adı Akademi olan öğretim kuruluşlarının 
aracında fark vardır. Bu farkı, Sayın Oğuz'un 
iki bakımdan benden daha iyi bileceğini biliyo
rum. Birisi, kendisi akademisyendir. İkincisi de, 
bir Akademinin uzun süre Başkanlığını yapmış
tı.'. 

Şimdi asıl konu, 12 nci madde; bilimsel per
sonelin de Başbakan tarafından atanmasını öne
riyor. Bu, dilimizin döndüğü kadar anlatmaya 
çalıştığımız bu Akademinin bir siyasal kuruluş, 
mutlak bir siyasal kuruluş halinde oluşturulması 
anl'aylışmdan hareket edildiği içindir. Şimdi, bi
limsel personelin görevi nedir ? Başkanı anladım, 
Genel Sekreteri anladım, Genel Kurulu anladım, 
ama bilimsel personelin görevi, orada araştırma
lara,1 yardımcı olmaktır, yardımcı elemanlardır. 
Bu yardımcı elemanların dahi Başbakan tarafın
dan atanma zorunluğu olsa olsa ancak siyasî 
bir hüviyeti olup olmadığı araştırılarak bu ki
şilerin, bu siyasetçiliği birinci plânda gözetile
cek ve bu sebepten dolayı da bunlara prim ve
rilecektir. Bunun başka türlü bir anlamı olduğu 
kanısında değilim. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) -— Maaş alamazlar. 

İBRAHİM ÖKTEM (Devamla) — Kendinize 
söyleyiniz bu «Maşallah» ı Sayın Yılmaz. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — «Maaş alamaz
lar» dedim, beyefendi. 

İBRAHİM ÖKTEM (Devamla) — Ha, maaş 
için ayrıca hüküm koyabiliriz. Maaş alamaz olur 
mu? Ayrıca hüküm getirebiliriz, 

Nite'kim diğer veznedar vesaire gibi idarî 
personeli doğrudan doğruya Maliye Bakanlığına 
bırakıyoruz. Ama yine burada da seçimini Ge
nel Kurul yapar, nasıl üyelerin Başkanı ve Ge
nel Sekreterin maaşı .Başbakanlık: bütçesine ko
nacak bir fasıldan yürütülecek ise, bunlar da o 
fasıldan paralarını alırlar. Ama bunlara, illâ 

Başbakanlık bütçesine konacak olan paradan ve
rildi diye atanmasını, - 3 ııcü derece insanlar 
bunlar - görevlerini yapamadıkları takdirde, 'bö
lüm baskanl arının ve yönetim kur ulunun görev
lerine son verebileceği kişiler. Bunların mutla
ka Başbakan tarafından atanması, olsa olsa be
lirtmeye çalıştığımız bir genel amacın, kaçınıl
maz şeklidir, tasarrufudur; taaissııpla .kaçmadığı 
bir tasarruftur. 

Sayın Oğuz arkadaşım, üniversitelerimizin, 
özerk olan üniversitelerimizin görevlilerinin de, 
yöneticilerinin de seçimlerinin bir ölçüde Hü-
(kümet onayına tabi olduğunu söylediler. Ken
dileri Bakanlık yaptılar, bendeniz de Bakanlık 
yaptım, bilmiyorum, rastlamadım. Sayın Oğuz, 
Bakanlığı sırasında hoşuna gitmeyen bir rektö
rün seçimine «Hayır, bu seçilemez.» dedi mi? 
Demedi, bilebildiğim kadarıyle demedi. Bu naçiz 
arkadaşınız da demedi. Demek ki:, bilimsel ve 
idarî özerkliğe sahip bulunan bir kuruluşun se
çim yetkisi çok: önemli, olağanüstü önem taşıyan 
bir sebep olmadıkça üniversiteye iade edilmez, 
«Bu seçimi yeniden yapın, bunu gerekli bulmu
yoruz, bunun sakıncaları vardır.» denmez. Kal
dı ki, üniversiteler içinde dekanların seçimleri 
Bakanlığın onayına sunulmaz, öğretim üyelerinin 
seçimleri, kademe almaları Bakanlığın onayına 
sunulmaz. Yeni getirilen Üniversiteler Kanunu 
çok sakıncalı birtakım hükümleri ihtiva etmekle 
beraber, orda dahi arkadaşımızın dile getirdiği 
taassubu görmek mümkün değildir. Onun için 
bu konuşmayı doğrusu, sırf tasarıyı müdafaa et
mek için söylediğinden yadırgadım. Ook saydı
ğım, sevdiğim bir arkadaşımdır, her bakımdan 
saygı beslerim ama bu savunulmaz olduğu inan
cında bulunduğum bu Akademiyi savunmak için 
ileri sürülebilecek fikirler değildir. 

Teşekkür ederim, efendim. 
ORHAN OĞUZ (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

müsaade ederseniz bir hususu arz etmek istiyo
rum. 

BAŞKAN —• Sayın Oğuz, 'bir beyanınız mı 
olacak ? 

ORHAN OĞUZ (Eskişehir)" — Evet, Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Şimdi, maddenin müzakeresini 
bitirdik. Sayın Öktem'in bir önergeleri var, ona 
Komisyon ve Hükümet 'katılmadıklarını beyan 
ettiler. Onun üzerine kendisine nıücmelen izah 
ha'kkmı verdim. Şu anda Komisyon Başkanı ve-
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ya sözcüsü o&un cevap verme hakkı var, onun 
dışatâa, herhangi bir üyeye bu konuda söz verme 
Taaikaamı yok. Söz talebiniz ne konuda acaba? 

O&HAN OĞUZ (Eskişehir) — Söylemek iste
diğim h^suslan» dışında maksadımı a-şan sözler 
söylendi ve adımdan bahsedildi. 

BAŞKAN — Adınızdan bathsedildi. Eğer, 95 
nci maddeye uygun bir talebiniz varsa o takdir
de îtangi kommua ne şekilde değiştirildiğini, 
maksadınızı aştığını açıklamanız lâzım. Yeriniz
den bu hususları ifade buyurunuz Sayın Oğuz. 

ORHAN OĞUZ (Eskişehir) — Efendim, 
buradaki hükümlerle, 12 nei maddedeki hüküm-
ılerle üniversitelerde yapılan seçimlerde aşağı 
yu%»rs kullanılan prosedür yönünden bir farklı
lık yok. Yalttiz, Bayın Öktem, Bakanlığa zama-
amda hiçbir a k t ö r ü geri çevirmemiş ise burada 
12 nci maddede de bilim adamlarının toplandığı 
bir kurulda iki bilim adamının buraya seçilmesi 
konusunda tekemmül >e<len muamelenin Başba
kanlık taralından geri çevrilmesi sureti katiyede 
söz 'konusu olamayacaktır. Madde gayet sarih
tir. 

BAŞKAN — Bunun aksini mi iddia etti efen
dim Sayın Öktem ? 

ORHAN OĞUZ (Eskişehir) — Evet. 
BAŞKAN —- Şimdi bakın 95 rıei madde di

yor k i ; «İleri sürdüğü mütalâa kendisine bir fi
k i r im&dolunan mebus, her zaman söz istemek 
hakkım haiadir. Bu halde o mebiıs ne münase
betle söz, söylemeye mecburiyet hissettiğini beyan 
ve. keyfiyeti Beis takdir eder.» 

Şimdi, söz talep ettiğiniz için ne münasebet
le söz talep ettiğiniz hususunu sual olarak tev
cih etmek mecburiyetinde kaldım. Yani, sizin 
Söylemediğiniz- bir husus size izafe mi edildi ? 

OBHAN OĞUZ (Eskişehir) — Aşağı yukarı 
beyefendi. Söylemek istediklerimin dışında bâ
zı şeyler söylediler, onları açıklamak istedim eğer 
fırsat verirseniz1? Takdir sizindir. 

BAŞKAN — Peki efendim. Şimdi bu mad
de üzerinde herhangi yeni bir söz vermeyi veya 
95 nci maddenin uygulanmasını gerektirir bir 
durum yok. 

Önerge sahibi önergesini izah ettiler, Komis
yon ve Hükümet katılmadıklarını beyan ettiler. 

Öîîergeyi Öenel Kurulun tasviplerine sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edalmemigtir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

(Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer'in 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor mu? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
/KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılmıyoruz 
sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümetin bir beyanı olacak 
mı sayın Bakan? 

DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (İstan
bul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mamaktadır. 

önergeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Oylamayı tekrar
layacağım müsaade ederseniz. 

Sayın Başer'in önergesini dinlediniz, oyla
mayı tekrarlıyorum. Önergeyi kabul edenler 
oylarını işaret buyursunlar lütfen... Kabul et
meyenler... Kabul edilmemiştir. 

12 nci maddeyi, metinde yazılı olduğu üze
re okunmuş bulunan haliyle tasviplerinize sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 13. — 11 nci ve 12 nci maddelerde 
belirtilen personelin her türlü özlük hakları il-

| gili kanunlarına göre saklıdır. Akademideki gö
revlerinde geçen süreler önceki görevlerinde 
geçmiş sayılır. 

BAŞKAN — 13 ncü madde üzerinde söz iste
yen sayın üye var mı efendim?.. Yok. Değişik
lik önergesi yok. 

13 ncü maddeyi tasviplerinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Akademi personeline uygulanacak hükümler: 

Maidde 14. — Atatürk Akademisinin kad
rolu personeli hakkında 657 ve 926 sayılı Ka
nunlar ile ek ve tadilleri uygulanır. Sözü edilen 
kanunlar hükümlerinin aynen uygulanması 
mümkün olmayan hallerde tatbik edilecek esas
lar, Devlet Personel Dairesinin görüşü ve Ma
liye Bakanlığının olumlu mütalâası alınarak, 
Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 

BAŞKAN — 14 ncü madde üzerinde söz is
teyen sayın üye?.. Yok. 

TURHAN ÖZÖÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, sorum var efendim. 

BAŞKAN — Buyurun sayın özgüner, soru. 
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PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Saym Başkan, 
926'yi koymak zorundayız. Zira, bu Akademiye 
herhangi bir asker şahsın gelmesi de bahis ko
nusudur. Yani, binaenaleyh ikisini de koymak 
zarureti var. 

DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (istan
bul) — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 
926 sayılı Askerî Personel Kanunu ve ek ve 
tâdilleri uygulanır dersek hepsini kapsamış 
olur. 

BAŞKAN — Buyurun saym Asutay, soru 
mu? 

BURHANETTIN ASUTAY (izmir) — Sa
yın Başkan, bir noktaya işaret etmek istiyorum. 

657 ve 926 sayılı kanunlar anakanunlardır. 
Bu anakanunların bâzı maddelerini tadil eden 
1327 sayılı kanunlar anakanunu tümden değiş
tirmiş değildir. Binaenaleyh, maddede bu ka
nunların kaldığı müddetçe herhangi bir suret
te bir sakınca yoktur. Anakanun bugüne kadar 
tâdil edilmediğine göre Memurin Kanunu ve 
Askerî Kanun hususunda bu yerde tespit et
mekte isabet vardır. 

BAŞKAN — Soru sahibinin sorusuna Komis
yonun ve Hükümetin verdiği cevaba göre bu 
657 ve 926 rakamları, kanun numaraları aynen 
kalacak. Kısmen Hükümet tasarısında da bu şe
kilde bu rakam var. Ayrıca kanun tekniğinde 
de genel olarak bir yanlışlığı, rakamların her
hangi bir şekilde ileride yanlış basılması veya 
tabedilmesi gibi ihtimalleri hesaba katarak 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu sözcüğünün de 
ilâve edilmesini, kanun adının da numara ile 
birlikte ifade edilmesini arzu ediyorlar. 

Keza, 926 sayılı Kanun için de, «Askerî Per
sonel Kanunu» sözcüğünün ilâve edilmesini ar
zu ediyorlar. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Efendim, 
657 sayılı Kanun 1327, 926 da 1328 sayılı ka--
nunlarla tâdil gördüğüne göre, bunu 657 ve 
926 gibi bir rakamla belirtmeyip, Devlet Per
sonel Kanunu ve Askerî Personel Kanunu gibi 
belirlesek daha isabetli olur, tatbik bakımından 
daha kolay olur kanısındayım. Acaba Komis
yon buna ne der efendim? 

BAŞKAN —- Komisyonun bir beyanı var 
mı efendim? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, 
hakikaten 657 sayılı Kanunu koyduktan sonra 
1327 sayılı, 1322 sayılı ve 926 ile 1328 sayılı 
kanunları da koymak gerekir. Bu bakımdan, 
eğer kanun maddeleri çıkartılırsa Personel Ka
nunu ve tâdilleri uygulanır şeklindeki hüküm 
daha uygun olur. 

BAŞKAN — Hem numarayı ipka edip, hem 
de Personel Kanunu ve hem de kanun adları
nın yazılması şeklinde mi? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Evet Saym Baş
kan, daha faydalı olur. 657, 1327 ve 926, 1328 
sayılı kanunlar. 

AHMET SAKIP HIÇERIMEZ (Ankara) — 
657 sayılı Personel Kanunu demek lâzım, karar
name geliyor 1327 dememek lâzım. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — işte, Personel 
Kanunu sayılacak sayın Hiçerimez. 

BAŞKAN — Buyurun saym Bakan. 
DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (İstan

bul) — Sayın Başkan, dikkat buyurursanız, 
Hükümet tasarısında esasen Atatürk Akademisi
nin kadrolu personeli hakkında 657 sayılı Dev
let Memurları Kanunu ile ek ve tâdilleri uygu
lanır denmiş idi. Binaenaleyh, bilâhara çıkacak, 
belki 1327'den sonra çıkacak, şimdi arkadaşımı
zın işaret ettiği gibi gelen kararnameye göre çı
kacak kanunlar da bu suretle bunun içine gir7 

miş olur idi. Sonra, şimdi safahatını hatırlaya
madığım bir müzakere sonucu, Millî Eğitim 
Komisyonunda 657 ve 926 sayılı Devlet Me
murları Kanunu ile ek ve tâdilleri uygulanır 
şekline sokuldu. Onun için arkadaşlarımızın 
ikazı yerindedir. İleride aksaklığa sebebiyet 
vermeyecek, Hükümet tasarısındaki bir ifade
ye yakındır. Bence daha isabetli olur. Arz ede
rim. 

Bu eksikliğin bir tabı hatası, bir tedvin ha
tası olarak, bir maddî hata olarak tashihi hu
susunu talep ediyor; bir soru üzerine Komisyon 
ve Hükümet. 

Bu talebi tasviplerinize sunuyorum. Kaimi 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Başka öneri yok. 

14 ncü maddeyi kabul ettiğiniz bu değişik
likle; kanun adlarmmda kanun numaralarını 
müteakip yazılması şeklinde getirdiğimiz deği
şiklikle birlikte tasviplerinize sunuyorum. 

— 140 —• 
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Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

KISIM : II 

Malî hükümler 

MaJdde 15. — Akademinin mal varlığı ile 
gelir kaynakları şunlardır : 

a) Başbakanlık Bütçesinde ayrı bir bölü
me konulup Akademiye aktarılacak ödenekler, 

b) Akademice yapılacak her türlü yayın ve 
kitap satışlarından elde edilecek gelirler, 

c) Gerçek veya tüzel kişilerce (yabancı 
uyruklular dahil) akademiye yapılacak ölüme 
bağlı olan ve olmayan her türlü bağışlar ile 
bunların gelirleridir. Akademi bu bağışları ka
bul edip etmemekte serbesttir. 

BAŞKAN — 15 nci madde üzerinde söz is
teyen sayın üye var mı ? 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Bir 
soru sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Soru hakkınız mahfuz efendim. 
Söz isteyen üye varsa onları tespit edeyim. 

15 nci madde üzerinde söz isteyen var mı?.. 
Yok. 

Buyurun sayın Asutay, sorunuzu sorun. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sayın 
Başkan, (c) bendinde, «... ölüme bağlı olan ve 
olmayan her türlü bağışlar» ibaresi var. Bura
da, «ölüme bağlı olan ve olmayan» ifadesinin 
yeri yok. Her türlü bağışlar ölüme bağlı olabilir 
veya servet suretiyle olabilir veya herhangi bir 
bağış suretiyle veya başka şekilde veya nakdî 
olabilir, «ölüme bağlı olan ve olmayan bağış
lar...» Bugüne kadar kanunlarımızda böyle bir 
ifadeye hiç rastlamadım. Bu ifadeleri niçin koy
duklarını anlayamadım, bunu açıklamalarını 
rica edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Komisyon. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA ARSLAN 
TÖPÇUBAŞI (Çorum) — Sayın Başkan, ölüme 
bağlı olan ve olmayan her türlü bağışların bura
da sarahatle ifade edilişinin nedeni, «her türlü 
bağışlar» her ne kadar genel bir ifadeyi tazam
mum ediyorsa da, «ölüme bağlı olan ve olma
yan» ibarelerinin yer almasındaki fayda, bu her 
türlü bağışlar gibi genel ifadeli ibareye açıklık 
vermek içindir. 

Binaenaleyh, vasiyetnameyi de bunun içLı 
almakta. Vasiyetname yolu ile de böyle bağışla

rın yapılabileceğini istihdaf etmesi yanında, Ma
liye Bakanlığının da böyle bir sarahati ihtiyaç 
halinde ifade etmesi üzerine konulmuştur, 

Arz ederim. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Bir sual de 

benim var efendim. 
BAŞKAN — Buyurun sayın özgüner. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Efendim 

sualden ziyade bir redakte şeklindeki teklifime 
herhalde iltifat ederler. 

Şimdi 15 nci maddede, «Akademinin mal 
varlığı ile gelir kaynakları şunlardır: ...» deni
liyor ve (a), (b) ve (c) fıkraları şeklinde de
vam ediyor. 

(c) fıkrası bittikten sonra, «Akademi bu ba
ğışları kabul edip etmemekte serbesttir.» şeklin
deki bir ibare, şüphesiz ki, bu (a), (b), (c) fık
ralarının dışında ayrı bir fıkra olmalıdır. Her
halde böyle olması tatbikatçıya da kolaylık sağ
lar. Yani (c) fıkrasının şümulünde değildir bu. 
Ayrı bir ibare olarak (c) fıkrasından ayrı tu
tulmalıdır. 

BAŞKAN — (c) fıkrasında bağışlar var, 
diğerlerinde bağışlar yok sayın özgüner. Fıkra
nın biri ödeneğe, diğeri satışa ait... 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Afedersiniz 
öyleyse. 

BAŞKAN — Başka soru var mı?.. Yok. 
Maddeyle ilgili önergeyi okutuyorum efen

dim: 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Atatürk Akademisi Kanun tasarısının 15 nci 
maddesinin aşağıda yazılı şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Balıkesir Manisa 

Cihat Bilgehan Hilmi Okçu 
istanbul 

ismail Hakkı Tekinel 

MaJdde 15. — Akademinin mal varlığı ile 
gelir kaynakları şunlardır : 

a) Başbakanlık Bütçesinde ayrı bir bölü
me konulup Akademiye aktarılacak ödenekle», 

b) 5659 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan 
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün her yıl 
elde ettiği safi kâr ile geçici 3 ncü maddede ad
ları yazılı Kurumların gelirleri, 

c) Akademice yapılacak her türlü yayın 
ve kitap satışlarından elde edilecek gelirler, 
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d) Gerçek veya tüzel kişilerce (yabancı 
uyruklular dahil) akademiye yapılacak ölüme 
bağlı olan ve olmayan her türlü bağışlar ile 
bunların gelirleridir. Akademi bu bağışları ka
bul edip etmemekte serbesttir. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — öner
ge ile ilgili olarak müsaade ederseniz bir sorum 
var. 

Önergede sayın Cihat Bilgehan'm imzası var. 
Sayın Cihat Bilgehan elimizdeki metne göre, 
Komisyon Başkanıdır. Komisyon Başkanının 
böyle bir önergede imzasının bulunup bulunma
ması İçtüzüğün 34 neü maddesiyle ne derece 
bağdaşır bunu bilmiyorum. Bu noktada Başkan
lığın bir açıklamada bulunmasını rica edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Asutay, tekabbülde yok 
Cihat Bilgehan'ın. İsmini ben bulamadım... 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Te
kabbülde yoksa mutmain oldum sayın Başka
nım. 

BAŞKAN — Ayrı ayrı üç kişi önergeyi tak
dim etmiş, her üçünü de aradım... 

Komisyon ve Hükümet katılıyor mu efen
dim önergeye! 

PLÂN KOMİSYONU ADINA ARSLAN 
TOPÇUBAŞI (Çorum) — Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (İstan
bul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge
ye katılmıyor, önergeyi tasviplerinize sunuyo
rum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

15 nci maddeyi okunmuş bulunan şekliyle 
tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 16. — Akademinin bütçesi ve 
kadroları, akademi tarafından hazırlanır. 

Akademi işlemlerinde 1050 sayılı Muhasebei 
Umumiye Kanunu ile 2490 sayılı Artırma, Ek
siltme ve İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz. 
Bu hususta uygulanacak esaslar, Maliye Bakan
lığınca olumlu mütalâası alınmak suretiyle, 
akademi başkanlığınca düzenlenecek yönetme
likte belirtilir. Akademinin hesapları Sayıştaym 
denetimine tabidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Buyurun sayın Başer. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; 

Burada bir hususa temas etmek istiyorum. 
Bundan 35 - 40 sene evvel çıkarılmış olup, bu
günkü şartlara uymayan 1050 sayılı Muhasebei 
Umumiye Kanunu ile, 2490 sayılı Artırma, Ek
siltme Kanunundan gerek tekliflerde, gerek 
Hükümet tasarılarında mümkün olduğu kadar 
kaçma olduğunu görmekteyiz. Burada Hüküme
te düşen görev, her kanun teklifi veya tasarısı 
geldiği zaman bu müesseseleri bu kanıanların 
dışına çıkartmaktansa, gerek Muhasebei Umumi
ye Kanunu, gerekse Artırma, Eksiltme Kanunu
nu süratle ele alması gerekir. Paranın değerinin 
düşmesinden dolayı oradaki' hadlerin düşük katma
sı nedeniyle kırtasiyecilikten kaçmak için bu 
hükümler devamlı getirilmektedir, Bunım bir 
Hükümet konusu yapılarak, bu kanunların sü
ratle değiştirilmesi lâzımdır. 

Benim mâruzâtım bu kadardır, saygılar su
narım. 

DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (İstan
bul) — Sayın Balkan, yerimden müsaade eder
seniz bir küçük açıklama yapayım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (İstan

bul) — Arkadaşımızın izhar ettiği arzu yerine 
gelmiştir. Devlet İhale Kanunu Meclise sevke-
dilmiştir ve Maliye Komisyonundadır. 

Binaenaleyh, konuyu süratle Hükümetin de
ğil, Meclisin bundan böyle ele alması gerekir. 
Bunu tavzih etmek istedim. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye var 
mı efendim?.. Yok. 

Değişikli]?: önergesi yok. 
16 nci maddeyi tasviplerinize sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 17. — Doğrudan doğruya akademi
de hizmet gören aslî üyeler için kazanılmış hak
ları kaybolmaksızm gereği kadar kadro sağla
nır. Akademi aslî üyelerine katıldıkları .genel 
kurul ve bölüm toplantıları için, başka yerler
den geldikleri takdirde, yol masrafı ve genel 
bütçe kanunlarına ekli (H) cetvelinde ayrıca 
belirtilecek miktarda gündelik verilir. Aslî üye
ler üniversite öğretim üyelerinin ücret statüsü
ne bağlıdırlar. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye var mı 
efendim?.. Yok. Değişiklik önergesi yok. 17 nci 
maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Madde 18. — Akademice bilimsel alanda, gö
revlendirilecek kişilere (kama personeli olsum 
veya olmasın), akademi bütçesine konulacak 
ödenekten verilecek günlük ve aylık nefretler, 
hazırlanacak tüzük esaslarına göre, yönetim 
kurulunun önerisi, Genel Kurutun kararı ile Ba
kanlar Kurutanca kararlaştırılır. Akademide ge-
rektiginde 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nundaki esaslara göre sözleşmeli personel de 
kullanılabilir. 

BAŞKAN — 18 nci madde üzerinde söz is
teyen sayın üye var mı efendim? Yok. 18 nci 
maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

KISIM : III 

Çeşitli hükümler 

Madde 19. — Akademinin çalışma esas
ları ve personelin görev, yetki, sorumlulukları 
ve özel şart olarak aranacak nitelikleri Yöne
tim Kurulunca hazırlanıp Genel Kurulca onana
cak yönetmeliklerde belirtilir. Bu yönetmelik
ler bu kanunun yayımı tarihinden itibaren en 
geç altı ay içinde düzenlenip yürürlüğe konur. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye var mı 
efendim1?.. 

KADRİ EROĞAN (Sivas) — Söz istiyorum 
sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Eroğan. 
KADRİ EROĞAN (Sivas) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım, 
19 ncu maddede «Akademinin çalışma esas

ları» diye bir hüküm getiriliyor; bu münasebet
le Akademinin ileride beklenilen faydayı yarat
ması ve günlerden beri devam eden çok hayırlı 
hizmetler beklediğimiz bu Akademinin, ileride 
bir fetva müessesesi olmaması yönünden Sayın 
Komisyonun ve Sayın Hükümetin nazarı dik
katini celbederek, konuşmalarımdan sonra lüt
fedip bu Akademinin çalışmasında anaprensip-
leri tespit etmek suretiyle, Akademinin de so
rumsuz (lâyüsel) dilediği gibi tefsir, dilediği gi
bi prensip vazeden bir müessese haline .gelme
sine mâni olmak için vuzuha kavuşturulmasını 
ve ilerideki ihtilâfları halletmesini bilhassa is
tirham ediyorum. 

Endişelerimi arz ediyorum muhterem arka
daşlarım : 

Biz bu -kanunu niçia yapyiufm? Bu&aosma, 
tatbikatta resmiye* iktisap etmemiş, tatbikatta 
yetkili -olmayaa. k^ileria ve belki bâzı müesse
selerin; Atatürfe ilkeleri $&dur, Atatürk ilkele
ri büdmr, At«tÜJ* îöfMk bodur diye yaptikHAn 
konuşma, yazışma, neşriyat, praosip vazetme
lerinin, Devlet hayatına sarsacak olaylar» se
bebiyet ves*e£€fpndâia «sdişe Öuyarak feta iteanu-
nu hazırlamış oluyoruz. Başjka bir »ebtebi yok. 
Neden! Bir (Barsa Nutka) ele ahnarak Dev-
ıleti yıkıea hapefceEtlere, Devletin kurucusu, taa-
»isi prensip olarak emretmiş gibi yanlış amLa§-
m&lardan tutuaı -da Oöjaahuaâı̂ eti ikumı; hür -de-
iHtûkcatak rejimi ifiade eden < ı̂mhruciyıeti (karan 
Devletim ıfcurae-usu, toaaki ökaea Tihık evladı 
Atatürk'ün, sosyalist- olduğu, «eza ikanımlanıiLiı 
müeyyidiesinıdeîa kar'kulmasa komünist alaca
ğının pervasızca ifade edileceği bir vasata ka
dar bu iğin sürdürüldüğü g&rüilmetk sujretiyıL© 
Ijütüa bu emareleri bertstım-f edfl&, özlü, gerçek, 
hûkieafceaa kendi &ğızmdan sıkmıg, tatbik edil
miş, ımileftçe bilmen ihlilâia düşüikLkeyeeek ana-
pi'enaipkrkıi tespit -etsin diy-e hösaöniyelle 'ku
rulan İm Ajkademiuin (ütünün birind* Devıletiıv 
ömrü uzundui", ebedî olmafiiuı temsaasri ediyo
ruz, kanuûfları da bu maksatla hazırlıyoruz, 
kimseden şüphe etmeye hakikimiz yoktur; ama 
(kanuH; yapıcı olarak tatbikatının) eline dile
ttiği gibi kullanacak sorumsuz bir hüÖriim ver
meye 4e j ine hakikimiz yak. 

'Bendeniz ansamknül kalp arz ediyorum : Ata
türk'ü Türk Milletinin dışında düşünmek müm
kün değildir. Atatürk nede ki tmuvafîak olmuş
sa onu aziz milletiyle işbirliği yaparatk muvaf
fak olmuştuı\ Tek başına garip bir insan ola
rak ündformalarmı da söküp attıkrtan aoura, 
IHiılk Milletâmin vefalı sinesine sığınmış, rütbe
siz, nişansız düpedüz bir Türk olarak, ama onun 
hürriyetsin yû§ayamıyaeağına iüaudağı için, 
Türfe Mitkjtiaıia istiklâl şuuruaıu şahlandıraeıı-
ğıoa kendisi iman halinde inandığı için kosko
caman İstiklâl Salaşını (İmzammıĝ  •ondan son
ra, tekrar aj*z ettiğim için üzür dilerim, ÜOO sse-
neûik iradeyi semdyeyi (Padjgfthlîigi;) bir ^auafa 
itmiş, her vatandaşını bir padişah yapmak aarzu-
suyla icaldeyi milliyeti milletine anmiağan et
miş, Anayasa hükmü olaımk kabul <etürm4§. 

O haide, Atatürik'ü bir «Hâkimiyet bilâkay-
du -şart moKkelâanâkc*- preıaBİbinden sökerek dü
şünmek: mümkün değildir. 0 halde bu Akade-

— m~-
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mi hangi bilimsel yetikiye sahip olursa olsun, 
biz millet inamına bir yetiki veriyoruz, işte bir 
anaprensip, 'bunun dışında hiçbir zaman Aka
demi bir bilimsel araştırma yapamaz. Ne de
mek bilimsel araştırma? «Benim bilimsel kanâ
atime 'göre Atatürk», millî irade karşısında, 
«böyleldir» diyemez. 

BAŞKAN — Saym Enoğan, 19 nen maiddey-
le ilgi kurun. 

KADRİ EROĞAN (Devamda) — 19 ncu 
madde sayın Başkanım, istirham, ederim sözü
mü kesmeyin. 

BAŞKAN — Hayır ilgi kurun, 
KADRİ EROĞAN (Devamla) — Kurdum 

Ikurdıım; Zatıâliniz yorulmuşsunuz galiba. Aka
deminin çallışma esasları.. Akademinin çalışma 
esasları... İstirhamı lederim. AkaJdemi dâyüsel de
ğildir. Sayın Hükümet, Saym Komisyon Baş
kanı, bu tavzih edilmeli.. İleride felâket olur 
bu kanun sonra, Atatürk'e de iyilik olmaz. So
rumsuz değildir, millî hâkimiyet prensibini hiç 
bir zaman zedeleyemez, Cumhuriyete hiçbir za
man göılge düşüremez; hakkı değildir, haddi de 
değildir. Ne diyor o büyük zait : «Em büyük 
leselrim TüıMye Büyülk Millet Meclisi...» 

Sahibi biziz, şimdi. Bu emanet, bütün vebali 
ile bizim omuzumuzdadır. 

«Bilimsel bir müessese kuruyorum» demek 
ne demek? Korkmaya başladım. Neden korku
yorum? Yukarıda bir madde geçti; Hükümet 
dilediği zaman bu akdemiye müracaat edecek, 
onun görüşünü' alıp gelecek, bu Yüce Meclise. 
Dikkatlerinize arz ediyorum. 

Farz edelim ki, Yüce Meclisin, Anayasa te
minatı altında bulunan hür millî iradesini ze
deler mahiyette bir görüş ile Hükümet gelirse, 
karşınıza çıkarsa, «Bu getirdiğim tasarı, bilim
sel araştırmaya ve ehliyete sahibolan akademi
nin mütalâasına iktiran etmiştir. Sakın ola ki, 
bu tasarının karşısına çıkamayasıhız • bu. Ata
türk ilkelerini çiğnemek olur.» derse, yeni baş
tan bir Anayasa gibi karşımıza çıkarsa bu Par
lâmento ile yapacak? Böyle bir şey düşünüle
bilir mi? : 

Muhterem arkadaşlarım, yani arz etmek is
tiyorum ki, Yüce Meclise, Sayın Hükümete, 
Muhterem Komisyona, bu müessese lâyüsel değil
dir, sorumsuz değildir. Demokrasilerde sorum
suz ne şahıslar vardır, ne müesseseler vardır. 

Koskocaman bir Anayasamız var. Bütün vebali 
biz Atatürk'e yükleyemeyiz; şu anda kalksa 
«Benim olmadığım zamanda milletin bütün 
vebalini bana mı yüklüyorsunuz? Ben o ayrıldı
ğım zaman şu kadar nüfusunuz vardı, bir darül
fünununuz vardı, şu kadar bütçeniz vardı; 
bugün 36 milyonsunuz, milyarlar milyarlar büt
çeniz var, ordunuz var. Kendi kendinizi artık 
biraz kollayın, koruyun, vebal taşıyın, mesuliyet 
alın.» der ve diyecektir. 

Binaenaleyh, böylesine memlekete hizmet et
miş, bütün milletin kalbinde ihtilafsız, tereddüt
süz aynı samimiyette; gelmiş geçimiş nebiler, ve
liler gibi aziz bir insan olarak, muhterem bir zat 
olarak ve bir Türk büyüğü olarak yaşamasını 
temenni ediyoruz. Ansamimül kalp duygum bu. 
Bunu başkalarının nezdinde şöyle veya böyle 
anlaşmaya zemin hazırlayacak bir hale getirme
mek için hüsnünüyetle kurduğumuz bu büyük 
müessesenin, hakikaten «Hayatta en hakikî 
mürşit ilimdir», «Türk âleminin en büyük düş
manı komünizmdir; görüldüğü yerde ezilmeli-
dir.».. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Mad
de ile ne ilgisi var? 

BAŞKAN —• Sayın Eroğau, süreniz bitti, 
bağlayınız lütfen. 

KADRİ EROĞAN (Devamla) — Beyefendi, 
istirham ederim; saym arkadaşım eğer yorul-
mamışsanız, akademinin çalışma esasları üzerin
de konuşuyorum. Demin Saym Başkana arz et
tim; akademi nasıl çalışacak; yani bırakaca
ğız, keyfine göre «Benim bilimsel düşüncem 
budur, araştırmalarım bana bunu getirmiştir; 
Atatürk'ün öyle «Komünizm nerede görülürse 
ekilmelidir.» diye bir prensibi yoktur.» derse 
ve bunu şimdi derse veya 50 sene sonra derse, 
ben bunun vebalini mi taşıyacağım ? 

«Hayatta en hakikî mürşit ilimdir» demiş, 
«Hâkimiyet bilâkaydü şart milletindir» demiş, 
hür demokratik rejimi getirmiş. Bu çeşit şey
ler asla ve kat'a zedelenemez; Türk millî men-
fatleri istikâmetinde, Türk Milletinin daima 
terakkiye, yeniliğe olan çalışmaları istikâmetin
de ve yaşadığı müddetçe bilinen ve kabul edilen 
anaprensiplerin dışında, günün birinde hangi 
zamanda olursa olsun, kendiliğinden İcatta bu
lunamaz. Bu hususun iyice tespit edilmesi lâ
zımdır. Arz ederim. 

Hürmetlerimi takdim ederim. 
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DEVLET BAKANI İSMAİL ARAK (İstan- I 
bul) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA ARSLAN 
TOPÇUBAŞI (jÇorum) — Komisyon adına söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, çalışma süremiz bit
miş durumda. 

DEVLET BAKANİ İSMAİL ARAR (İstan
bul) — Sayın Başkan, iki dakika konuşacağım. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA ARSLAN 
TOPÇUBAŞI (Corum) — Bizimki de çok kısa 
olacak. I 

BAŞKAN — Her ikinize vermem mümkün I 
değil, zaman müsait değil. Yarın zaten kaldığı I 
yerden devam edeceğiz. I 

Buyurun, Sayın Bakan. I 

DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (İstan
bul) — Saym Başkan, sayın milletvekilleri; I 

Atatürk Akademisi kanun tasarısının görü- I 
şülmesi başladığı andan itibaren birçok sayın I 
arkadaşlarım]z şimdi, Sayın Eroğan'm belirttiği I 
endişelere benzer bâzı endişeler ileri sürdüler; I 
fakat o arkadaşlarımız bu endişeleri, akademinin J 
amacı, görevi, aslî üyelerinin seçimi gibi, ger- I 
çekten sadet içinde ilgili maddelerde belirtti
ler. Sayın Eroğan arkadaşımız ise, bütün bu 
maddeler görüşülürken şimdi ısrar ettiği endi- I 
şelerden hiçbirisini söylemedi; ama şimdi ısrar 
et iği endişelerle ilgili olmayan bir maddede, Sa- I 
yın Başkanlığın iki defa hatırlatmasına rağmen I 
ısrar ile bu endişeleri söyledi. 

Şimdi, akademinin kurulıışuyle, amacıyle, I 
göreviyle, organlarının teşkiliyle ilgili maddele
ri geçtik. Onların cevapları da, dilimizin dön
düğü kadar arz edildi. 3 ncü kısma geldik, 
«Çeşitli hükümler» başlığını taşıyor. Bütün ka
nunlarda olduğu gibi, artık bunlar birtakım te
ferruata ait hükümler. Burada akademinin ça- | 
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lışma esasları, biraz evvel konuşan pek saym 
arkadaşımızın anladığı gibi, birtakım endişe
lere yol açacak esaslar değil. Nitekim, maddeyi 
tümüyle okuduğunuz zaman akademinin çalış
ma esasları ve personelinin görev, yetki sorum
lulukları ve özel şart olarak aranacak nitelikleri 
ve saire diye gidiyor. Gerekçeye de baktığımız 
zaman : 

«Çeşitli hükümleri : 

Madde 19 : 21 zorunlu ya da önemli olan 
çeşitli konuları düzenlemektedir. 

Bu yasada belirtilen esasların ayrıntıları 
için bir yönetmelik çıkarılması gereği açıktır. 
Bu yönetmeliği, yetkisi içerisinde Akademi ya
pacaktır.» denilmektedir. 

Binaenaleyh, burada Sayın Eroğan arkada
şımızın ısrar ettiği endişelerin, bir kere bütün 
kanun tasarısı itibariyle varit olmamasiyle be
raber, yeri şurası değildir. Onu bilhassa tatmin 
olmanız bakımından arz etmek istiyorum. 

Saygılarımla, 

KADRİ EROĞAN (Sivas) — Varit değil
miş. Teşekkür ederim. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA ARSLAN 
TOPÇUBAŞI (Çorum) — Saym Başkan, Bir
leşim yarma talik edileceği için, söz hakkımızın 
mahfuz tutulmasını istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 

Çalışma süremiz bitmiştir. Her ne kadar 
uzatılması hususunda bir saym üyenin talebi 
varsa da, isaf etmemiz mümkün değil; çünkü 
görüşülecek daha çok madde var, her bir mad
de üzerinde de çeşitli önergeler var. Bu neden
le 12 Ocak 1973 Cuma günü saat 10,00'da top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,30 
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TIRILAN İŞLER 

1. — Eski eserler kanunu tasarısı ile Bur
dur Milletvekili Mehmet Özbey'in, Türkiye mü
zelerinden eşyayı dışarı çıkaranlara bir seneden 
beş seneye kadar hapis eezası verilmesi hak
kında kanun teklifi ve Adalet, Maliye, Millî 
Eğitim ve Plân komisyonlarından seçilen 3'er 
üyeden kurulu 17 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/85, 2/428) (S.. Sayısı : 672) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 5 . 1972) 

2. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 
1.3 arkadaşı ile Ankara Milletvekili Osman So-
ğııkpmar ve 30 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununa bâzı maddeler eklenmesi
ne dair kanun teklifleri ve Amasya Milletvekili 
Salih Aygün ile İzmir Milletvekili Burhanettin 
Asutay'm, 506 sayılı Kanunun 73 ricü maddesi
nin (D) bendinin değiştirilmesine ve bu kanu
na üç geçici madde eklenmesine dair kanun tek
lifleri ve Çalışma ve Plân komisyonlarından se
çilen l l ' e r üyeden kurulu 64 numaralı Geçici 
Komisyonu raporu (2/597, 2/598, 2/726) (S. Sa
yısı : 743) (Dağıtma tarihi : 6 . 10 . 1972) 

X 3. — 6831 sayılı Orman Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkada
şının, 6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ile Cum
huriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan

yeri ve 74 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bir ek madde ile bir geçici madde ilâvesine, 
5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 sayılı kanunlarla 
konu gelirlerin kaynak olacağı Onman Köyle
rini Kalkındırma Fonu teşkili ile Orman Köy-^ 
leri Kalkındırma Kooperatifleri kurulması hak
kında kanun teklifi Anayasa, Adalet, Orman 
ve Plân komisyonlarından 3'er üye seçilerek ku
rulan 73 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/583, 2/572, 2/515) (S. Sayısı : 584, 584 ve 
695'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri 14 . 4 . 1972 
ve 1 . 11 . 1972) 

(X 4 . — Cumhuriyetin İlânının 50 nci Yıldö
nümünün kutlanması hakkında kanun tasarısı 
ve İçişleri, Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporları (1/658) (S. Sayısı : 761 ve 761'e İnci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 2.11.1972 ve 29.11.1972) 

5. — Çorum Milletvekili Abdurrahman Gü
ler, Tunceli Milletvekili Kenan Aral. Muş Mil
letvekili Nermin Neftçi, İstanbul Milletvekili 
Kesit Ülker, Konya Milletvekili M. Kubilay 
Imer ve Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Millet 
Meclisi İçtüzük teklifi ve Anayasa Komisyonu 
raporu (2/706) (S. Sayısı : 763) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 11 . 1972) 

X 6. — Madencilik Reformu kanun tasarısı 
ile Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi İhsan 
Topaloğlu ve 36 arkadaşının, Maden İşleri Ge
nel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkında 
ve 6309 sayılı Maden Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi aynı kanuna bâzı madde
ler eklenmesine dair, Cumhuriyet Senatosu Ça
nakkale Üyesi Ziya Termen ve 22 arkadaşının, 
Madencilik Reformu kanun teklifleri ve Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân komisyonların
dan seçilen 8'er üyeden kurulu 83 numaralı Ge
çici Komisyon raporu (1/605, 2/629, 2/640, 
2/657) (S. Sayısı : 773) (Dağıtma tarihi : 
19 . 12 . 1972) 



7. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürü
yüşü Hürriyeti hakkındaki Kanunda değişik
lik yapılmasına dair kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/520) (S. 
Sayısı : 694 ve 694'e 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 17 . 6 .1972 ve 9 .12 .1972) 

X 8. — Atatürk Akademesi kanunu tasarısı 
ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporla
rı (1/540) (S. Sayısı : 736 ve736'ya 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 21 . 9 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
V 
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A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 

ıX 1. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp 
Hiçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye
ler, il özel idareleri, İktisadî Devlet kuruluş
ları ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru
mu (MEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî 
Eğitim, İçişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Maliye ve Plân komisyonlarından 3'er üye seçi
lerek kurulan 67 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/582, 2/591) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma 
tarihi : 2 . 5 . 1972) 

2. — Gümüşane Milletvekili Nurettin Özde-
mir ve 44 arkadaşının, Türk Kanunu Medenisi
nin birinci kitabının ikinci babı üçüncü faslının 
değiştirilmesi, bu kanuna bâzı madde ve fıkra
lar eklenmesi, bâzı vakıfların vergi muafiyetin
den faydalandırılması hakkındaki 903 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/538) (S. Sayısı : 782) (Dağıtma ta
rihi : 6 . 1 . 1972) 


