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- G-EÖEH TUTANAK ÖSETİ 

Başbakan Süleyman Demirerin Pakistan ve 
İran'a yapacağı resmî ziyarete katılacak okur 
Maliye Bakanı Cihat Bilgehan'a dönüşüne I:n-
dar, Millî Savunma Bakanı Ahmet Trpaö..,/-
luöıun vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi okundu, bJlgi edinildi. 

Pakistan ve İran 'a resmî bir ziyarette bu
lunacak olan Başbakan Süleyman Demircim. 
dönüsüne kadar, Adalet Bakanı Hasan Din-
çer ' in vekill ik edeceğine dair Cumhurbaşkan
lığa tuzhe-L'e'Sİ ukulido, bilgi lidiiûkıi. 

Başbakan Süleyman Demirci'in Pakistan 
ve İran'a yapacağı resmî ziyarete Ümukui'iyot 
Senatosu Adana Üyesi Mehmet Nuri Ademoğ-
lu'nun da katılmasının uygun görüldüğün':' ve 
Anayasanın 78 nci maddesi gereğince kurar 
aknmasına dair Başbakanlık tezkeresi okuo.-
du. Bu gibi tezkerelerin vaktinde vo-iknozi 
ve ziyarete katılacak üyelerin ser'.ini ir um-
sunda vâki temenni görüşmesinden sonra tez
kerede derpiş edilen teklif kabul (dundu. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinden biz Ir-
yetin, Arnavutluk Parlâmentosundan remb 
bir davet vukubulduğu takdirde bu develi 
icabetin Müşterek Başkanlık Divanınca uyaıuı 
görüldüğüne dair Baskanhk tezken esi okundu 
ve üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, Tez
kere Başkanlıkça geri alındı. 

İstanbul Üyesi Halûk Berkol, ve üç arkada
şının; İstanbul Belediyesince Güzel Konutlar 

Yapı Kooperatifine tahsis olunan arsanın müd
det bakımından istirdadı gerekirken, kanun 
ihlal edilerek belediyenin zarara uğratıldığı-
ııa ve bu konuda bir Cumhuriyet. Şen otosu 
Araştırması açılmasına dair önergesi olumdu 
ve İçtüzüğün 134 ııcü maddesi gereğince işlem 
yapılacağı bildirildi. 

Gece öğretimi yapan İktisadi ve Ticari İlim
ler akademileri öğretim üyeleri ile öğretim yar
dımcılarına ve diğer personenne ü-o-ot vr---dl-
me-ine dair kanun teklifi üzerinde bir süre gö-
rüsülcli" ve kabul ediien önerge uvmrııea tek
lifin görüşülmesi gelecek birleşime bırakıl
dı., 

Türlüye Cumhuriyeti ile Belçika Ku.dhğı 
arasında imzalanan Sosyal Güvendik haklımda 
Genel Sözleşmenin onayianmaoıuuı rynun bu-
Inndeğnna dair kanun tasarı;;] rduüşuidü ve 
tasarının kanunlaşması kabul edildi. 

Görüşülecek Imşka r - ! b b ' , ~ ' 
2 Mayıs IC67 Salı aunu l ' O J > " ] • ı>m h 
üzene Birlerime <5*m,t 10 17 df s n u i'11 

Başkau 
Başkanvekili 

1:1 eh met Üjtaklı 
Hatay 

Lnvcr Beh.cubrh 

Kâtip 
Kırşehir 

Ali Rıza Ulusınan 

Sözlü sorular 

SORULAR 

rizm ve Tanıtına Bakanlığına gönderilmiştir, 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye d 
Ekrem Özden'ini turizmi geliştirmek İçin alı
nan tedbirlere dair sözlü soru önergesi. Tın 

m — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyeri 
Pürem özden'in, fiyat artışlarına dair sözlü 
soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
-G/4291 
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2. — GELE 

Raporlar 

1. — 6368 sayılı Kanunla onaylanan Millet
lerarası Sağlık Tüzüğünün bâzı hükümlerini 
değiştiren 12 Mayıs 1965 tarihli Ek Tüzüğün 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma ve Sosyal işler komisyon
ları raporları (Millet Meclisi 1/260; Cumhuri
yet Senatosu 1/730) (S. Sayısı : 917) 

2. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Ge
nel Konferansının kırkbeşinci toplantı dönemi 
sırasında kabul edilen 116 sayılı Sözleşmenin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul edilen 

IBAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

1. — Başbakan Süleyman Demirel'in, Pakis
tan'a yapacağı ziyarete katılacak olan Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e, dönüşüne ka
dar, İçişleri Bakanı Faruk Sükan'm vekillik ede
ceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/572) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
vardır okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Başbakan Süleyman Demirel'in Pakistan'a 

yapacağı resmî ziyarete katılacak olan Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in dönüşüne ka-
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KÂĞITLAR 

metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Tu
rizm ve Tanııtma ve Sosyal İşler komisyonla
rı raporları (Millet Meclisi 1/309; Cumhuriyet 
Senatosu 1/732) (S. Sayısı : 916) 

3. — Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle 
Trabzon'da bir üniversite kurulması hakkın
daki Kanunun ve buna ek 19 . 9 . 1963 tarihli 
ve 336 sayılı Kanunla, 16 . 2 . 1965 tarihli 
ve 535 sayılı Kanunun bâzı maddelerine birer 
fukra eklenmesi ve bâzı maddelerinin değişti
rilmesi hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu (Millet Mec
lisi 1/338; Cumhuriyet Senatosu 1/739) (S. 
Sayısı : 903 e ek) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş
melere başlıyoruz. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

dar kendisine, İçişleri Bakanı Faruk Sükan'm 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurb aşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2. — Arnavutluk Halk Meclisi Başkanının vâ
ki davetine icabetle Parlâmentomuzdan bir heye
tin Arnavutlumu ziyaretinin uygun görüldüğüne 
dair Müşterek Başkanlık Divanı kararı hakkında
ki Başkanlık tezkeresi. 

BÎRÎNCÎ OTURUM 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Azmi Erdoğ-an (Diyarbakır), Nahit Altan (Çanakkale) 

m 

BAŞKAN — 56 ncı Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 
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BAŞKAN — Bir Parlâmento heyetinin Arna-
vutluk'u ziyareti hakkında teskere vardır, okutu
yorum. 

Genel Kurula 
Bir Parlâmento Heyetimizin Amavutluk'u 

ziyaret etmesine dair Arnavutluk Halk Meclisi 
Başkanının vâki daveti, Müşterek Başkanlık Di
vanınca uygun mütalâa edilmiştir. 

Yüksek tasviplerinize arz olunur. 

ibrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Genel Kurulun tasviplerine arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3. — C. H. Partisinden istifa ettiklerini bildi
ren Konya Üyesi Mustafa Dinekli ve ondört arka
daşının yazısı, 

BAŞKAN — Onbeş imzayı muhtevi bir yazı 
var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Cumhuriyet Halk Partisinden istifa ettiğimiz 

cihetle, Cumhuriyet Halik Partisi Cumhuriyet 
Senatosu Grupu üyeliğinden ayrılmış olduğumu

zu arz ve gereğinin yerine getirilmesini saygıla
rımızla rica ederiz. 

Konya 
Mustafa Dinekli 

Erzincan 
Fehmi Bay s oy 

Mardin 
Abdülkerim Saraçoğlu 

Gaziantep 
Nizamettin Özgül 

Van 
Ferit Melen 

Konya 
Muammer Obuz 

Erzurum 
Sakıp Hatunoğlu 

Konya • 
Sedat Çumralı 

Gaziantep 
Zeki İslâm 

Artvin 
Fehfi Alpaslan 

Konya 
Ahmet Onar 

Hakkâri 
Necip Seyhan 

Antalya 
Mehmet Pırıltı 

Hatay 
Enver Bahadırlı 

Urfa 
ibrahim Eteni Karakapıcı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. Ge
reği yapılacaktır. 

Gündemimizin sorular ve genel görüşme kıs
mına geçiyoruz. 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Ek
rem Özden'in, İstanbul şehrinin trafik konusuna 
dair sözlü sorusu ve Başbakan adına, İçişleri Ba
kanı Faruk Sükan'ın cevabı (6/427) 

BAŞKAN — Sayın Özden? Buradalar? 
Sayın Baş'bakan adına içişleri Bakanı cevap 

verecekler, soruyu okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılmasına delâletle
rinizi saygiyla rica ederim. 

11 . 4 . 1967 

Cumhuriyet Senatosu 
istanbul Üyesi 
Ekrem Özden 

1. istanbul şehrinin trafik konusu medeni 
bir şehre yakışır durumda mıdır? 

2. Bu konunun iyi yürümediği kanaati mev
cutsa düzeltilmesi için ne gibi tedbirler alınmış
tır? 

3. Bu tedbirler yeterli midir? 
4. Yeterli değilse ne vakit ve ne gibi ted

birler alınacaktır? 
BAŞKAN — Soru okunmuştur. Sayın İçişleri 

Bakanı Faruk Sükan buyurun 
BAŞBAKAN ADINA İÇİŞLERİ BAKANI 

FARUK SÜKAN (Konya Milletvekili) — Sayın 
Başkan, kıymetli senatörler, istanbul Senatörü 
Ekrem özden tarafından tevcih edilmiş bu]unan, 
İstanbul trafiği ile ilgili, sözlü sorularına cevap
larımı arz ediyorum. 

Trafik konusu; Türkiye'de trafik konusu ha
kikaten üzerinde ciddiyetle durulmaya değer bir 
problem halinde bulunmaktadır. Aynı şekilde 
İstanbul'un trafiği konusu da. Hükümeti ve Hü
kümet içerisinde İçişleri Bakanlığını konunun 
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önemi ile mütenasip bir- surette devamlı surette 
meşgul eden bir mesele ve bir mevzu halinde kar
şımızda bulunmaktadır. 

1966 istatistiklerine göre, istanbul'daki mo
torlu vasıtalar yekûnu memleketimizdeki bütün 
motorlu vasıtaların % 25 ni teşkil ettiği halde 
İstanbul'da vukubulan kaza sayısı bütün Türki
ye'deki kazaların % 5 ni teşkil etmektedir. Tür
kiye'de kaza sayısı her yıl artmaktadır. Ancak 
İstanbul şehrinde vukua gelen kaza sayısı 1065 
yılında 1 076 olduğu halde 1966 yılında 945 e 
düşmüş bulunmaktadır. İstanbul'daki kaza sa
yısının azalmasiyle birlikte ölü ve yaralı sayısı da 
azalmıştır. 

Bu mukayeseden İstanbul'da bir trafik prob
lemi olmadığı veyahut da trafik probleminin azal
dığı hakkında bir boyanda bulunmak istemiyorum. 
Ancak meselenin ehemmiyetiyle mütenasip bir şe
kilde İstanbul'un trafik mevzuuna gayet ciddi
yetle eğilmiş bulunduğumuza işaret etmek isti
yorum. Gayemiz trafik kazalarını asgari hadde in
dirmektir. İhtiyacı biliyoruz. Noksanları gayet 
ciddiyetle tetkik ediyoruz ve hakikatleri de ol
duğu gibi kabul ediyoruz. 

1965 te ve daha önce İstanbul Trafik Teşkilâ
tının elinde 15 otomobil, 28 motosiklet ve 19 
jeep bulunmakta idi. 

1966 yılında bu miktarlara 17 oto, 10 moto
siklet daha ilâve edilmek suretiyle kısmen mo
torlu vasıta ihtiyacını takviye etmiş bulunuyo
ruz. Ayrıca trafik için önemli olan telsiz konusu 
üzerinde de ciddî çalışmalarımız olmuş ve 1966 
yılında, evvelce mevcudu yok iken, 28 el telsizi 
ile 33 acled oto telsizi verilmiş ve 2 istasyon ku
rulmuştur. 

Personel kadroları da eldeki imkânlara göre 
takviye edilmiştir. 

Esasen trafik probleminin yurt çapında hal
lini sağlamak üzere 1966 yılında personel, va
sıta, ve malzeme ve eğitim plânları hazırlanmış 
bulunmaktadır. fŞimdiden de bir kısmının tatbi
katına başlanmış bulunmaktadır. 

x\ncak bütçe imkânlarımız muvacehesinde 
bunların hem on karşılanması mümkün bulunma
maktadır. Halen Türkiye Büvük Millet Mecli
sinde mevcut bulunan 3 000 kişilik polis kadrosu 
kanun tasarımız Yüksek Meclislerde kabul buyu
ru! dufhı takdirde Türkiye'de trafik polisi mik
tarını 2 bin kadar artırmak mümkün hale ge
lecektir. Plânımız bu istikamettedir. 

1967 yılı bütçemizde mevcut 20 milyon tahsi
satla trafik kontrolü için motorlu araçlar alına
cak ve Edirne ile iskenderun arasında trafik 
kontrolünü kolaylaştıracak bir telsiz şebekesi de 
kurulacaktır. Ayrıca (S.S.B.) sistemi teliiz şe
bekesinin bütçemizde tahsisat kabul edilmiş 
ve bu yıl 9 milyon sarfiyle bütün Türkiye'de 
telsiz şebekesi kurulmuş olacaktır. Esasen tra
fik kazalarının % 40 ı maalesef, Edirne ile İs-
kendarun arasındaki bu güzergâh üzerinde ol
maktadır. Kurulan bölge trafik zabıtası vasıta-
siyle 1966 yılının sonunda bu hatta trafik kaza
ları % 25 nisbetinde bir azalma kaydetmiştir. 

Nihayet trafik kazalarında en büyük rolü 
oynıyan şoförlerin, yayaların eğitimi ile halk 
eğitimi ve trafik personelinin eğitimi için de ge
rekli tedbirleri tasarlamakta ve düşünmekteyiz. 
Trafik nizamları konusunda' halkın aydınlanma
sı için devamlı radyo yayınları yapılmakta, ser
giler açılmaktadır. 

Polislerimizin eğitimi için Türkiye'nin bütün 
polis ihtiyacını ve teknik eğitim yönünden polis 
ihtiyacını ve polisin her türlü ihtiyacını karşılı-
yacak yeni bir kuruluşa gitmekteyiz. 26 mil
yonluk bir tasarıyı derpiş eden proje Plânlama 
tarafından kabul edilmiş ve 1967 bütçesinde de 
ilk tatbikat olarak bir milyon lira ayrılmıştır. 

Orta - Doğu Üniversitesine bitişik 3 bin dö
nümlük bir arazi üzerinde tatbikata başlanmış 
bulunmaktadır. 

Trafik mevzuatı da önemli bir konudur. Mev
zuata aidolan hazırlıklarımız da alâkalı bakan
lıklarla birlikte hazırlanmış ve Meclise sunul
mak üzeredir. 

Netice itibariyle Türkiye'de trafik problemi 
mühim bir mesele halindedir, mühim bir dâva ha
lindedir. Meselenin eğitim yönü vardır, personel 
yönü vardır, halkın eğitim yönü vardır. Niha
yet maddi imkân cephesi vardır. Bütün bunlar 
imkânlarımız içerisinde ele alınmıştır. 

1966 yılında Bölge Trafik Teşkilâtı kurul
muştur. 70 vasıta verilmiştir ve biraz evvel arz 
ettiğim gibi Edirne ile İskenderun arasında 
ve Garbî - Anadolu'da bugün yürürlükte olan ve 
icraat yapan bölge trafik ekiplerimiz geçen sene
ye nazaran asgari şekilde % 25 nisbetinde trafik 
kazalarını önlemiş durumdadır. 

Ayrıca' Batı - Almanya ile yaptığımız" görüş
meler neticesinde ve (AİD) yardımından da tra-
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fik vasıta ve teçhizatı hususunda ön anlaşmalar 
yapılmış ve bir ay içerisinde Almanya'dan yeni
den 25 trafik otosu, 65 telsiz ve ayrıca 100 vasıta 
daha trafik teşkilâtına girmiş olacaktır. 

Bir mukayese ve istatistikî bilgi olmak üzere 
1963 senesiyle 1966 senesi* arasında şu rakamları 
da arz etmek istiyorum: İstanbul'da; 1963 senesin
de kaza sayısı 1 402, ölü sayısı 224, yaralı sayısı 
1 531. Motorlu vasıta yekûnu 53 773. 

1964 te kaza sayısı 1 380, ölüm sayısı 160, ya
ralı sayısı 1 568, motorlu vasıta sayısı 59 161. 

1965 te kaza sayısı 1 076, ölü sayısı 131, ya
ralı sayısı 1 207, motor]u vasıta sayısı 63 539 
dur. 

1966 yılında kaza sayısı 1 945, 1963 te 1 402 
idi, ölü sayısı 116. 1963 te 224 idi, yaralı sayısı 
1963 te 1 531, 1966 da 1 137 dir. Motorlu vası
ta sayısı 1963 te 53 773 iken 1966 da 70 389 a 
yükselmiştir. Keyfiyeti saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ekrem Özden buyurun. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar. İstanbul'un şehir tra
fiği hakkında bir müddet evvel Sayın Başbakanın 
gelip burada izahat vermeleri hususundaki sözlü 
soruya bugün onun namına İçişleri Bakanı Sayın 
Faruk Sükan izahat verdiler. Bu izahatından 
dolayı kendilerine arzı teşekkür ederim. 

Sayın Faruk Sükan; âdetidir, hakikaten bâzı 
realiteleri olduğu gibi hiçbir şeyden çekinmeden, 
sakınmadan bu kürsüden ifade eder, bundan do
layı da kendisini takdir ederim. 

Ancak meseleleri bâzan rakamlara boğmak
tadır. Bunu da doğru bulmam. Meselâ, İstanbul 
meselesini izah ederken bâzı rakamlar verdi. 1965 
te kaza miktarı 1 076, 1966 da 945. Bunlar hiç
bir şey ifade etmez Sayın Sükan. Asıl ifade eden 
mesele, İstanbul'un trafik meselesi hakikaten gün 
geçtikçe karışık, üzücü, istirap verici bir hale gel
mekte midir, gelmemekte midir! Bu, gittikçe ta
hakkuk edij^or mu, etmiyor mu? Dâva budur. Bu 
dâvanın esasları nasıl çözülecektir? Bunun hak
kında izahat vermiş olsalardı hakikaten çok mut
main olacaktım. 

İstanbul trafiği, muhterem arkadaşlar, bir gün 
âni olarak değiştirilmiştir. Hiçbir anket yapılmak
sızın, doğrudan doğruya, bir iki arkadaşın ora
daki heyanlariyle Trafik Komisyonu meseleyi ele 
almış, falan caddeden aşağıya doğru gidilirken o 
caddeden* yukarı doğru çıkılmasını derpiş etmiş

tir. Tarlabaşı'ndan meselâ evvelce aşağıya doğ
ru inerken bu sefer yukarı doğru çıkmayı tesbit 
etmiştir. 

Bunun vücuda getirdiği karışıklığı, ıstırap ve 
benzin sarfiyatını burada ayrı ayrı izah edecek 
değilim, vakit müsait değil. Ama mütahassıs ar
kadaşlarla yaptığımız temaslarda bunun doğru 
olmadığı tesbit edilmiştir. İstikamet değiştirilme
si, trafik değiştirilmesi, hiçbir suretle büyük şe
hirlerde daimi bir şekilde ve her zaman vâki ol
maz. Alışılmış meseleler geri çevrilemez, büyük 
zaruretler olmadıkça. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, Belediye Başka
nının İstanbul trafiğini hafifletici ve az - çok sı
kışıklığı giderici bâzı teşebbüsleri olmuştur. Bu 
teşebbüsler meyanmda meselâ Azakkapı'da bir 
yonca yaprağı, Aksaray'da bir geçiş mahalli ve 
altında dükkânlar yapılması gibi projeler hazır
lanmış ve yeraltı dükkânları vesaire projeleri ile 
birlikte Şehir Meclisine getirilmiş idi. Adalet 
Partili üyelerin olmaz reyleri ile hu meseleler, 
bu projeler, bu inşaat teşebbüsü durdurulmuş
tur. Âmmeye ait bir meselenin bu kadar gayri-
ciddî bir şekle sokulmasını tervicetmek mümkün 
sayılamaz. Sen dur, biraz da biz yapalım, bizim 
zamanımızda bu projeler ele alınsın ve tatbik edil
sin zihniyetiyle belediye dâvaları, Hükümet dâ
vaları halledilmez. 

Muhterem arkadaşlar, elbirliğiyle bu memleke
ti kalkındıracak ve elbirliğiyle dâvalara bir çö
züm yolu bulacaksak, senin zamanın, benim zama
nım demeyip, doğrudan doğruya, meseleleri he
men ele alarak tatbik etmenin yolunu bulmalıyız. 

Muhterem arkadaşlarım, yaya kaldırımlarının 
inşası belediye ile vilâyet arasında ahenkli bir şe
kilde tanzim edilmemektedir. Belediye Trafik 
kısmı ile, vilâyet trafik kısmı Komisyonunun koor-
dine çalışmaları görülmemektedir. 

Bilhassa Sayın Sükan'm nazarı dikkatini cel-
bederim, iki komisyonun ittihaz ettiği kararlar 
arasında ittihat, birlik yoktur. Yaya kaldırımları
nın tashihi süratle yapılmalı ve icra mevkiine ko
nulmalıdır. 

Arkadaşlar, size bir misal vermek üzere bir 
kroki çizdim, aklımın yettiği kadar. Bu krokiye 
bakılacak olursa Şişli Meydanını tasavvur buyu
runuz. Camimin yanında dıkibuçuk metrelik yola 
doğru bir ıçııkma vardı. Ve binde bir refiüj ya-
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pılmadı, 3 metrelik. Ondam isıcmra Takalm'e 
doğru ' .giderseniz,' ortada 3 mıetrclik bir ref "Aj 
daha vardır. Sağda, isioılda kaldırımlar g^n'/j. 
Bttim o zaman Başkan vekilliği yapian !STeodot 
Uğur aıkadaşmııza gittim, rıioa ettim; bu yol 
fevkalâde? İşlek 'bir yoldur. Nasıil elliyor da ka
im-böyle ınkıştrrıyoraunuz, ısaniki kasuen y.ıpı-
yormu.şsunuz gibi Ibir ıh al var oııtada, dedim. 
Mamuru çağıralım dedi. Memuru çağırdı tet-
k:jk icbthdi. Memur dedi 'ki; Ben Almanya da 
tahsil yaptıım, (büyük şehirleıden ve bilikar;.sa 
sedirin banliyösünden şehre girerken, o banliyö-
den akam cereyanın hızını kecimok iâ/zumdır. İşte 
biz İCIJÛ ibunuıı için §lşliide bir '.boğaz yapıyoruz, 
dedi. Şlşlrdcki (boğazı iben anlıyamadım arka
daşlar. Tukrar tekrar Bordum, ehli vukuf olabi
lecek bilgili insanların bilgisine müracaat et
tim. Böyle Avrupa Via yola çıkmış, yerler yok
tur, dediler. Ben de, karınca kaderlneo, haki
katen Ibüylc müşahade latmcimi^him. Anlama
dım, rica (ettim, bunu bir ızaman gelip ısöker-
slniz, soma tadilin idelersiniz falan, dodim. Senc-
icrcıc devam •.etti, en sonunda arkadaşlar yine 
•masraf i3a.rfi.vle, bugün ide ıbeılkl (görürsünüz, 
Şişllble o çıkma taıdıılh edildi. O refüj 50 Cim. 
bk bir mesafeye indirildi, Taksimle 'giden bü
yük caddenin ortaısıda 'aynı şekilde tashih <cd:'l-
dıi. Peki, bu 'masraflar kimindir, arkadaşlar? 
Bunlar ıblıılm paıamız, coblmizden çıkan paıa-
lardır. Yazık, ıgünaih değil mi, meseleleri bu ka
dar laubali şekilde 'de alacaksınız, 'tariklik teele-
eekilnlz, binlerce ılira ısarfedeoekslniz, sonra 
çıkaııyev, olmuyor diye tashih edecokslnlz, tek
rar. Bu ciddiyetle kabili telif değildir. 

Kombyenlaıda istıısaıs sahibi kimseler yok
tur. Elemanlar, trafik •nuc/mıırları bıldıaösa, hai-
;ka (İyi muamele 'etmiyorlar. Şehirlilerde, bliyl'k 
şehirlerde Tabanibul, Ankara, İzmir ıgibi büyük 
şetıiıleıde trafik düzenini sağlıyaeak, fca.nb-
yonları tevhldedici, kıymetli 'elıcimaulaıdan teş
kil odilmek 'sunetiyle yemi teşekküller kuracak 
bir kanuna ibiılyaç vaıdır. Bu 'kanunla iyi ele
manlar igetlrilmıeili, işten. anlayanlar ıbaşa ko
nulmalı, trafik ideri Ihakkunda .halika tenviri 
odicl bilgiler verilmelidir. 

Halka İyi .muamele ıGclillmıediği, çöğürlerle, 
özel .araç kullanan 'şahıslar ayrı ayrı muamele
ye tabii tutuldukları Icla bir vakıadır. Şoföre 
«ulan» diye •hitabeden ıbir memurun, (biraz sonra 

aynı hatayı yapan 'özel araç şoförüne, beyefen
di dikkatli davranınız dediğine ışalıidolmuşum-
dur. Bu (kadar ıtof nik artık Ikabul olunamaz. 
Ve 'birtakım hediyelerin alımnaisa ıda buma sabe-
blyot ve Diniş gibi gözükür. 

Hakikaten yıl (başlarında Avrupa'ıda olduğu 
iglbi, (trafiği iida.ro öden mamurların noktala
rımda birçok hediyeler 'birikmektedir. Ama 
bunların :bıir suiistimal vasıtası olmamalarına 
da dikkat etmek 'gerekir. 

Yayaların emıniyetılnii ısağlıyacak tedbirler 
yoktur, İstanbul'da. Birkaç tame fener konul
muştur, bunun dışımda yayalar İstedikleri yer
lerden 'geçebilir voya igeçımlek ısalâbıiyetini hâiz
dir. Avrupa'da yoktur (bu bir yerden ıbir yere 
«geçit ımalıa'Uinin haricimde geçilmez. Faikait o îge-
çit mahalline 'geldiği ızaımıaın 'bütün vaisııtalaır du
rur. 

Balkanlar arası bir 'heyet, belediye ve idare 
ve üniversiteden ilgili ikürtsülerden leleimanlar 
alarak büyük şehirlerdeki, bilhassa îıstanıbul'-
daki bugünlkü trafik lalksaiklığmı ve rıaıha'ts.nzlı-
ğmı ıgidereoek ıtedbirleri 'tesibit letımteik mec
buriyeti vardır. Ticikrar lediyornım, Bakanlıklar 
•anası (bir heyet teşkil ederok, belediye ve tiıcla-
roden ve .ünivcrısltonin iilgili küısıüleründcn ıcile-
'nıanlar alınarak İsltanlbul ıtrafiğind nasıl idüzıen-
liyeeıcksck bunum oısasmı bu 'kcımisyondia teısibiit 
cıJlp tatıbikata 'geçmek -gerelkir. 

Metiio İşi İstanlbullda mühimdir larlkıadıaşlar. 
MÂILIO işi Ihallıedıilmodıilkçe ŞLşlüden Tiaks-iım'e, 
Taksimden Aksaray'a, Aksaraydan Faıtiih'e h'er 
hanırn bir şekilde (bilr hat, siımdilıik tek bir hat 
teab.it ıcıdiılmo'dikıço ve Ibu İnşa'aıtıa ıgeçlilımedı'ikçe 
hiçbir ıtnafik meıse'leısii ılsitanibul'ıda halledilıemiez. 

Beyazıt'la Eminönü'nıü Ibıağılıyaeak yolun 
ialimlâki için Hükümet Belediyeye oiıddî yar
dımlarda bulunmalıdır. Belodlıyeıniin açık !büt-
çcLilyle bu yolun yapıltnıaisı ve diğer yoıllarıın tan-
slaılrje ben imkân görmüyoruım. Beyazit'ten 
Bmiu'/na'n'e inecek bir Ibüyülk öaidldeniın, latan-
bubda trafiği ckldi olaralk düzoltecoği ve ak
sak bkları gldericoıeği (tahmin olunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, deniz ıtriafiği de 
karışıktır. İstanbulda. ıKoıntnolü yoktur, (araç
lar yok denecek kadar azdır. Bunun da ele 
alınması zaruridir, tstanlbullda bu yüzden heran 
'bir felâketle karşı karşıya 'gelmek ihtimali mev
cuttur. Kadıköy'üne dolmuş yapan motorların 
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kontrolıı yoktur. Alabildiğime yolcu alimakjta-
dır. Büyük ılodaslarda tehlikeler atlaltılmaikta-
dır. Tuılistik bir şelhir .olan İisltaıılbul'a ıhıer yön-
dıcm 'önıeım verme arzusu h/epıiımiızin, hiç şüphe
siz, en büyük lemelffimıizidlir. Bugün ç>ofk Ibüyülk 
ciddi ihir ıdurum iarz leidıeaı İstanbul'un trafik 
konusunun eisas&ı şekilde <ele aılımmaısı icatot-
•tiği fte-ziıni bu 'kürsüden 'beni savunmaya İcbar 
idden 'âmilleri ve ,giıde.nnne (sebeplerimi (kısaca ve 
sizleri üameden -arz eltmleye çatoş'ti'm. Sayın Ba
lkanın veya Başbakanın ıbu imütalâalaridan alın
ım yarak fetanbu.l'uımuiza alinden gelen «maddi 

.ımânevi yandım Gısirıgenmıiyöceğiiıne eminim. Söz-
•leniımin, (meseleleri ıoMuğu ıgriibd göstemııeik, İlgi
lileri ikaz ütmek hüsırıünıiyeltine bağlanımaısını 
rica ederim. Beni idiınllediğinıizldıetn ıdolayı -hepi
mizi saygı ve sevgiyle selâmdanım. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın İçişleri Bakanı Sükan, 
buyurum. 

BAŞBAKAN ADINA İÇİŞLERİ BAKANI 
FARUK SÜKAN (Konya Milletvekili) — Sayın 
Başkan, muhterem senatörler, biraz önceki mâ
ruzâtımda İstanbul'un trafik konusunnun baş
lı başına bir problem olduğunu ve hakikatleri ol
duğu gibi kabul ettiğimizi arz etmiştim ve bu 
arada rakamları da, gayet tabiî icra olarak, Hü
kümet olarak meseleye verilen ehemmiyeti göz 
önünde bulundurarak alınmış bulunan tedbirler
le birlikte bir fikir edinilmesi için bu kürsüden 
duyurmak üzere ifade etmiştim. Değilse, ra
kamlara göre meselelerin ne küçümsendiği, ne 
de böyle bir mevzu bulunmadığı hususunda da 
hiçbir beyanım olmadı. 

Ama, bize konuşmak fırsatını tekrar vermiş 
olmalarından dolayı Sayın Özden'e teşekkürle
rimi ifade etmek isterim. 

İstanbul'un trafik konusu biraz evvel de söy
lediğim gibi basit, palyatif tedbirlerle halledil
mez. 

İstanbul'un halen her veçhesiyle ele alınmış, 
şehir plânı, imar plânı, nâzım plânı mevcut de
ğildir. 

Sayın Başbakan İstanbul'un; her yönü ile, ta
rihî hüviyeti ile, Türkiye'nin nadide ve güzide 
bir şehri olması haysitiyle bilhassa trafik ko-
nusu ile birlikte imarı meselelerin ele alınması 
için gerekli talimatı vermişlerdir. Ve buna ait 

çalışmalar da başlamış bulunmaktadır. Gerek 
vilâyette kurulan imar heyetleri marifetiyle, ge
rekse bundan bir müddet evvel ve İstanbul'un 
her cephesi ile inkişâfını temin işini ele alan bir 
konferans akdedilmiştir ki, böyle mesele bütün 
cepheleriyle, Hükümetçe benimsenmiştir. 

İstanbul'un çevre yolu meselesi halledilme
den, şehir içi yollan ele alınmadan, Boğaz köp
rüsü ve metro işi esaslı şekilde ele alınmadan 
İstanbul'un trafik meselesini halletmek mümkün 
değildir. Bu itibarla 2 nci 5 yıllık çalışmalarda 
bu mesele ele alınmış ve Boğaz köprüsü meselesi 
2 nci 5 Yıllık Plâna da derpiş edilmiş bulunmak
tadır ki, buna muvazi olarak, çevre yolu, depo
lar, entrepolar meselesi ve şehir içi yolu da biraz 
evvel arz ettiğim gibi imar heyetlerinin çalış
maları neticesi Hükümetçe ele alınarak ve Dev
let tarafından yapılacak yardımlarla realize edi
lebilecek konu haline gelmiştir. 

Yalnız bir hususu daha arz etmek istiyorum. 
Buyurdular ki, trafik meselesi için üniversiteler
den ve yetkili kimselerden ve heyetlerden müte
şekkil bir heyet marifetiyle mesele tetkik edil
sin.. Zannediyorum ki, bundan bir ay kadar 
önce işaret buyurdukları husus, tarafımızdan ya
pılmış, üniversitenin trafik işleriyle iştigal eden 
kürsü profesörleri ve çeşitli kuruluşların mümes
silleri tarafından İstanbul trafiği konusu; İstan
bul kara trafiği konusu, deniz trafiği konusu, 
turistik yönleri, trafik yönünden tetkik konusu 
yapılmış bulunmaktadır. Ayrıca İstanbul Bele
diyesine Hükümet olarak da trafik tanzimi hu
susunda . yardım yapmaktayız. Geçen sene 
3 500 000 lira müşterek trafik fonundan trafik 
tanzimi için, bu yıl da yine ona yakın bir parayı 
İstanbul Belediyesinin emrine tahsis etmiş bulun
maktayız. Ancak, trafik fonunun talimatneme 
gereğince sarf yerleri malûmdur. Sarf dışı, 
maksat dışı sarflara da müsaade etmiyeceğimizi 
her halde sayın arkadaşımız da takdir buyurur
lar. 

Şehir içi trafik lâmbaları ve geçit mevzuu 
halledilmeden bunu başka gayelerle, istimlâk 
gibi işlerde kullanmaya da takdir buyururlar ki, 
kanunlarımız müsaade etmez ve biz de kanun
ların icabını yerine getirmek mecburiyetindeyiz. 
Binaenaleyh, iki seneden beri 7 000 000 liraya 
yakın İstanbul Belediyesine müşterek trafik fo-
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nundan yardım yapmış bulunmaktayız. Yar
dımlarımız biraz evvel çok geniş cephesiyle arz 
ettiğim şekilde ve imkânlarımız nisbetinde yeri-

1. — Gece öğretimi yapan İktisadi ve Ticari 
İlimler Akademileri öğretim üyeleri ile öğretim 
yardımcılarına ve diğer personeline ücret ve
rilmesine dair kanun teklifinin Millet Meclisin
ce kabili olunan metni ve Cumhuriyet Senato
su Geçici Komisyon raporu. (Millet Meclisi 
2/368, Cumhuriyet Senatosu 2/208) (S. Sayı
sı : 915) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin ivedilik kararı 
verilen ilşcri meyanmda bulunan ve tümü üzerin
de görüşme yapıldığı esnada Sayın Mahmut Vu
ral tarafından verilen bu birleşime bırakılması 
hakkındaki takririn Yüksek Heyetinizce kabul 
edilmiş olması hasebiyle müzakeresi tamamlana-
mıyan «Gece öğretimi yapan İktisadi ve Ticari 
İlimler Akademileri öğretim üyeleri ile öğretim 
üyesi yardımcılarına ve diğer personeline ek üc
ret verilmesine dair» kanun teklifinin müzakere
sine geçiyoruz. 

Sayın Salihoğlu, Sayın öztürkçine, Sayın Kı
lıç tümü üzerinde söz istemişlerdir. 

Sayın Salihoğlu. 
OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Sayın 

Başjkan, muhterem senatörler; geçen birleşimde 
İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinde gece öğ
retimi gören profesör, doçent ve asistanlara 
ücret verilımes'i hakkındaki tasarı üzerine yi
ne huzurunuza gelmiştim. Türkiye'nin eğittim 
ımesclosinc kısaca değinmiştim. 

Aılkadaşrar, Türkiye'de eğitim sahasında 
©idden arz ve talep meselesi gün geçtikçe bü
yük karışıklık arz etmektedir. 

'Tahsilin her kademesinde mekteplerimiz, 
maalesef tahsil çağındaki gençlerimize yeter 
durumda olmadığını göstermektedir. Buna b&r 
çare olarak gece tedrisatı yapılmasını, yüksek 
tahsil eğiıtiım müesseselerimizde 1958 ten itiba
ren uygulanmaktadır. Bu uygulamayı ilk defa 
geçen celse de huzurunuzda arz ettiğim gibi 
Millî Eğittim Bakanlığına bizzat müracaat su-

(1) 915 S. Sayth basvıayazı 27 . 4 . 1967 ta
rihli 55 nci Birleşim tutanağı sorumdadır. 

ne getirilmektedir. Mâruzâtım bu kadardır. 
Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırlımıştır. 

reitiyle yapan İstanibul Yıldız Yüksek Teikniik 
Okulu, profesörlere 24 lira ve 12 lira da onun 
altındaki kademedeki öğretim görevlileri al
mak üzere 7 seneden beri devam etmektedir. 

Hal böyle iken, yedi - sekiz ay evvel An-
(kara Dil - Tarih ve Cağrafya Fakültesi de 
müracaat etmiştir; geee eğitimi yapacağını 
ama ücretin şu kıstaslar dâhilinde olması, di
ye bir şart ileri sürmüş. Hükümet bunu benim
semiş ve Meclislerden bir kanun tasarısı ge
çirmiştir. Tasarı profesörlere saat ücreti ola
rak 100, doçentlere 75, asistanlara 50 olarak 
meclisleriımizden çakmıştır. 

Şimdi önümüze İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademisinin böyle hayırlı bir teşebbüsü gel
miştir ve bunun için de ücretler, yine Dil - Ta
rih ve Ooğrafya Fakültesinde olduğu gibi be-
lirtiİTnekıtedir. Düşününüz, biz şu çatı altında 
hak ve adalet prensiplerini seyyanen Türkiye 
sathında taıtıbik etmekle mükellef kişiler olarak 
ilik defa bu işin önderi olan bir müessesenin 
saat ücreti 24 lira olarak dururken, bundan 
çak sonra bu işe talibolan eğitim müessesele
rimde ücretleri 100 lira, 75 lira, 50 lira gibi bir 
ayarlatmaya gidenken, yine bu örnek müessese
yi bunun dışımda bırakmaktayız. Bunun ada
letle ve mesafetle alâkalı olduğuna kaani de
ğilim. 

G'eçen celsede komisyon sözcüsü arkadaşım 
kürsüye cılktılar Salihoğlu haklıdır, doğru
dur, tamamdır, dediler. Millî Eğitim Bakanı ile 
görüştük. Doğru dedi. Ama bu doğruluğu yö
rüngesine koyan her hangi bir teşebbüsü maa
lesef görmüş, değiliz. 

Şimdi aziz arkadaşlarını, biz bu mevzuu 
halletmek için kanun tasarısına bir ek yapıl
ması iç'in bir önerge vermiş bulunmaiktayız. 

Bu önergenin malhiyeti; Türkiye'de yüksek 
tahsil veren müesseseler, fakülteler ve akade
milerde gece tedrisatı uygulanması halinde bu 
müesseselere aynı kıstas dâhilinde şu ücretle
rin verilmesi, şeklindedir. Hepinizin bu öner
geye iltifat etmesini hak ve adalet prensipleri-

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLEE 
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ne uygun olarak çalışan •Senatomuzun bu veci
besini yerine getirmesini hassaten rica eder, 
hepinizi saygı ve hürmetle selâmlarım, efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine buyurun 
'efendim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, bundan iki 
sene önce Ankara Dil - Tarih ve Coğrafya Fa
kültesinde gece öğretimi yapan sayın öğretim 
üyesi ve yardımcılarına saat başına ücret ve
rilmişti. Zabıtlardan tetkik edileceği veçhile 
bunlar bir umumi kanun halinde getirilsin ve 
her gece öğretimi yapan müesseseye ayrı ayrı 
kamın getirip yüce meclislerde müzakere için 
zaman kaybedilmesin demiş ve bu itibarla gece 
öğretimi yapan yüksek okulların, üniversite ve 
akademilerin de bunun İçerisine dâhil edilmesi 
için bir tcıklifte bulunmuştuk. 

Şimdi Yıldız Teknik Okulu yüksek bir 
okuldur. Bu okulun öğretim üyeleri yüksek mü
hendis ve yüksek mimardır. Bunlar da bu ta
lebelerini mühendis ve mimar olarak yetiştir-
ıııaktedir. Yani ilmî kariyeri haiz mühendis ve 
•mimar yetiştirdiğine göre, bu okuldaıki öğre
tim üyelerine saat ücreti 24 lira verilmesi, 
öbür öğretim üyelerine yüz lira verilmesi sos
yal adalet prensiplerine asla uygun değildir. 
Bu itibarla Sayın Salihoğlu arkadaşımızla 
maddenin birinci ve ikinci maddeleriyle kanun 
başlığı hakkında birer tadil önergesi verdik. 
Yüksek okulların, akademilerin ve fakültelerin 
bunun içerisine alınmasiyle gece öğretimine 
hız verilecek ve bu suretle lise mezunu olan 
talebelerimiz ve yavrularımızdan hiçbiri açık
ta kalmıyaea.ktır. Ye nitokim, İstanbul Üniver
sitesi g-ece öğretimine başlamak üzeredir. Onun 
için de bir yeni kanun gelecektir. Bu kanun 
gelmeden evvel şimdiden bunu kabul etmekle 
büyük bir adaletsizlik giderilecektir. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Muhittin Kılıç buyurun 
efendim. 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Muhterem 
arkadaşlar, benden evvel iki kıymetli arkadaşı
mızın arz ettiği gibi geçen sefer Karadeniz Tek
nik Üniversitesi ve alâkalı fakültelerle ilgili, bu
günkü celsede, gündemimizin son maddesini teş
kil eden üniversite hakkındaki kanunda da oldu-
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ğu gibi maalesef Hükümette bulunan arkadaşla
rımız ve komisyondaki çok değerli arkadaşları
mız bir hataya daha düşüyorlar. Geçen sefer söy
lendi, bu tedbirler palyatiftir, dendi. Şimdi ar
kadaşlar, bakınız bunların misalleri var; Devlet 
Şûrası için bir tazminat meselesi burada müna
kaşa edilirken canım, bunu bir madde ile getire
lim ; Yüksek Hâkim denen Anayasanın çerçeve
sine giren yüksek hâkim kimse, bunlara şu para 
verilir, diyelim iki madde ile tamamını hallede
lim, dedim, kimseye dinletemedim. Şûrayı Dev
let bitti, arkasından bu sefer Temyiz Mahkeme
si geldi. Arkasından bir başkası daha. İyi ama 
kardeşim, her gün böyle bir tazminat kanunu 
mu çıkaracğız? Böyle öğretim üyeleri için bir 
tazminat kanunu olur. Hâkimler için bir tazmi
nat kanunu, askerlik için bir tazminat kanunu, 
siviller için bir tazminat kanunu olur, biter. 

Ben anlıyamıyorum arkadaşlar, çok özür di
lerim yine geçen seferki, Karadeniz Teknik Üni
versitesinin tazminatı için, yaptığım konuşmam
da arz ettiğim gibi, gerekçe diye yazıyor, çok 
özür diliyorum komisyondan şahsan ben de, bu 
hataları yapmışımdır, bu kadar özür dileme için
deyim, onları kırmanın içinde değilim, Komisyo
na karşı büyük saygı duyuyorum. Hepsinde, ba
kınız arkadaşlar aynı ibareler : «Teklif gerekçe
sinde izahı yapılan hususlar ve gerek Hükümet 
temsilcilerinin tamamlayıcı beyanlarından son
ra, komisyonumuzca bu maddelerin kabulüne, 
Millet Meclisi metninin kabulüne» Böyle gerekçe 
olmaz. 

Muhterem arkadaşlar. Nereden geliyoruz, ne
reye gidiyoruz, nasıl veriyoruz, başka adam var 
mı yok mu? Yok. Bakınız yanlışlığını şimdi is
pat edeceğim. Bakınız şimdi. Birinci maddeye. 
«G-ece öğretimi yapan İktisadi ve Ticari İlimler 
akademileri öğretim üyelerine gece okutulan 
ders, yapılan seminer ve uygulamaların beher 
saat için, yani profesör olacağız, çok özür dile
rim, âlimlerden, gece üç saat ders okutacağım, 
her saat için yüz liradan ayda 9 bin lira alaca
ğım. Böyle şey olur mu arkadaşlar? Olamaz böy
le şey...» «Beher saat» diye bir de kayıt var. 
Hiç olmazsa «gece okuttuğu derslerden» dese o 
zaman kabul edelim. «Beher saat» için insaf ede
lim arkadaşlar. Hattâ o kadar kayıt olmalıdır 
ki, gündüz okutmuş, nefesi tükenmiş üç saat 
okutmuş bir şey yok, ilimdir, doğrudur, bir saat-
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le okutsa hürmet duyarım, ona. Gündüz hiç ders 
okutmamış, gece gelmiş iki saat okutmuş. Yüzer 
liradan iki yüz lira, olur mu böyle şey? Benim 
aklım almıyor böyle şeyleri. Böylece encümen 
'beher saat diye bir de kayıt koymuş. Yani gece 
üç saat okutursa, artık fazlasını söylemiyorum. 
büsbütün Muhittin ekzajere ediyor denmesin di
ye. Üç saat okutsa 9 000 lira. Gelmiş ondan sonra 
ikinci fıkrada alacakları ücretler hakkında 7244 
sayılı Kanunun üçüncü maddesi uygulanmaz». 
Yani şu tavanı aşar. 

Olmaz böyle şey arkadaşlar. Veremeyiz, bu 
parayı. Bütçemiz Amerikan bütçesi değil. Ame
rika bütçesi olsa bu profesörlere 18 000 lira ve
relim. Bütçemiz belli. Temyiz azasının, mebusun, 
Senato Başkanının aldığı para belli. Muhterem 
arkadaşlarım bir teklif yapıyorlar. Bu teklifi de 
palyatif yapıyorlar, çok özür dilerim arkadaşla
rımdan, bilmeden yapıyorlar. Daha yok mu? 
Kim var, kim yok böyle ders okutan, daha oku
tacaklar kimler? Meçhul. Değerli arkadaşları
mızın dediğini de yapsak yine olmıyacak, lütfe
din de komisyon sözcüsü hangi değerli arkada-
şımızsa geçen sefer benim pek takdir ettiğim 
ve hayran kaldığım Mehmet Özgüneş'in yaptığı 
gibi bn tasarıyı geri alsınlar da ve bir defa daha 
Allah rızası için okusunlar. Rica ederim. Beher 
saata .100 lira para verecek durumu yoktur bu 
memleketin. 

Eğer kabul edilecekse bu, bir alternatif gibi 
arz ediyorum : Ve bir fıkra teklif ediyorum : 
«Bu kanuna göre verilecek aylık tazminat pro
fesörler için 2 000 lira, doçentler için 1 500 lira, 
öğretim yardımcıları ve öğretim görevlileri için 
1 000 er lira ve asistanlar için 700 lirayı geçe
mez; ben kendi kendime kafamdan, benden daha 
iyi bilen bir arkadaş der ki, 2 000 azdır, 2 500 ol
sun, yahut ikibin olmasın da binbeşyiiz olsun di
yebilir. Bir de maaşını alacak... Biz profesöre 
Devlet kesesinden bir fedakârlık yapalım ama o 
kıymetli profesör de millete bir fedakârlık yap
sın. Hem komisyondan hem de beni dinliyen bü
tün arkadaşlarımdan bunu bekliyorum. 

Saygılarımla, 
BAŞKAN — Sayın Tuna, 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Komisyon görüşmek mi istiyor? 
İSKENDER CENAP EGE (Aydm) — Arka

daşlarımız görüşsün. 

BAŞKAN — Daha iki üye var, buyurun Sa
yın Tuna, 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Sayın Faik Atayurt. Buyurun. 
FAİK ATAYURT (Uşak) — Muhterem Baş

kanlık Divanı, değerli senatörler; gece öğretimi 
yapan iktisadi ve ticari ilimler akademileri öğ
retim üyeleriyle öğretim yardımcılarına ve diğer 
personele ücret verilmesine dair kanun teklifi 
üzerinde çok değerli arkadaşlarım tarafından 
kıymetli mütalâalar ileri sürüldü. Ancak haliha
zır şartlar itibariyle tetkik ve müzakere etmekte 
bulunduğumuz bu kanun teklifinin tamamen le
hinde bulunduğumu ve biran önce kanunlaşması 
ile memleketimizde yüksek öğretime karşı artan 
ihtiyacın karşılanarak istidatların biran önce 
millî hayata katılarak gereken fonksiyonlarını 
yapmasında büyük faydalar mülâhaza etmekte
yim. 

Muhterem ar'kadaşlarım, 'iktisadi ve ticari 
ilimler akademileri memleketimizde dört tane
dir ve bunılar kendi özellikleri itibariyle ve 
mevzuatlarına uygun olarak tamamıen üniversi
teler mevzuatına göre1 ve onlara müşabih ve 
ımümasil 'bir şekilde 'hareket etmektedirler. B!ir 
çok arkadaşlarımız gece öğretimi yapan bu mü
esseselerde öğretim üyelerine daha doğrusu 
profesör, doçent ve asistanlara tediye edile
cek meblâğın diğer emsali yüksek elkul ve üni
versitelerde yapılan tediyelere aynen intibak 
etmes'i üzerinde durdular ki, buna katılma
mak mümkün 'değildir. Ancak bu öğretim mü
esseselerinin tamamen kendi özel şartları içe-
riısind-e öğretime devam ettiklerini ve bundan 
evvel Yüksek Meclislerce kabul edilmiş 'bulunan 
Dil ve Tarih - 'Coğrafya Fakültesine ait kanım 
tasarılarınla da ta'mamiyle mutabık bir kanun 
teMifiyiîie >karşılkarşıya (bulunduğumuzu arz 
etmek isterim. Halen 1966 - 1967 ders yılı içe
risinde bu müesseselerin 600 ilâ 700 arasında 
öğrenciyi hocalar her hangi bir ücret almadan 
okutmaktalar ve bu suretle gençlerimizi yetiş
tirmektedirler. Binaenaleyh, bu teklif kanun
laştığı takdirde şüphesiz, hakikaten onlarm 
sebkeden hizmetlerine yardım edilmiş ve on
lar teşvik 'edilmiş olacaklardır. Bu suretle öte-
denberi üniversiteye girememekte bulunan 
gençlere bu gibi akademilerde, daha fazla mik-
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tarda talebe alınmak suretiyle, öğretime devam 
etmek imkânını bulacaklardır. 

Haftada acaba ne kadar ders verilir diye 
muhtelif arkadaşlarımız tarafından sorular 
sorulduğuma şanıdü^dum. Bu hususta yaptı
ğım sathi bir tetkikte mesele şu mahiyetiyle 
görülmektedir. Müfredat programlarına göre, 
ancak bu akademilerde iki tane profesörün 
haftada âzami dörder saat ders verme imkânı
na sahip bulundukları ve buna mukabil diğer 
profesörler ve doçentlerin ise ancak haftada 
bir - iki saat ders verdikleri görülmektedir. 
Her ders saati için 100 lira tediye edileceği ka-
manda hüküm altına alınmak istendiğine göre, 
şu halde âzami bir ayda iki profesör 16 saat 
ders verebilir. Bunu nazarı dikkate aklığımız 
takdirde ve bütün sene de ders veremüyecckleri 
teemmül edilecek; olursa, 12 aylık bir hesaba 
göre netice itibariyle, ayda bin liraya kadar 
bir fazla ders ücreti ellerine geçecektir ki, bun
dan vergileri nazarı itibara alınırsa Gelir Ver
gisi ve Damga Resmi tenzil edildikten sonra 
ancak gece .mesaisi yapan ve gece öğretimi ya
pan bu okullarda en fazla 750 liııa kadar bir 
ders ücreti eline geçeceğini 'kabul etmek ikti
za eder. Diğer personelin alacağı ücretler ise, 
şüphesiz bunun daha dûnunda olacaktır. Bina
enaleyh, endişeyi mucip hir hal ve fazla bir 
tediye ve tahakkuk bahis konusu olmayıp, bi
lâkis irfan ordusunun yetiştirilmesinde, gençle
rimizin millî kalkınmada ec'k önemli rol oynı-
yacak olan iktisadi ve ticari ilimler akademile
rinde yetiştirilmelerinde ve ilerlemelerinde 
esaslı görevler ve hizmetlerin başarıldığı bu 
müesseselerin bu kanunla teçhiz ve takviyesi 
aşikâr olarak gözükmektedir. Binaenaleyh, 
umumi hatları itibariyle, hakikaten hali hazır 
şartlar muvacehesinde, ilerde Hükümetçe ve 
yetkili diğer mercilerce gece öğretimi yapan 
bilûmum Hoelr-rle diğer meslekî öğaetılm mlies-
seseleri de dâhil nlniilk üzere, umumi bir mev
zuat tedvin edilinceye kadar, hususiyet arz eden 
bu akademilerin kanun tekliflerinin kanunlaş
masının lehinde bulunulmasını arz ve teklif 
eder Yüce Senatoyu hürmetlerimle selâmlarım, 

BAŞKAN — Sayın Atmaca buyurun. 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım, gece öğretimi 
'memleketimiz için kaçınılmaz bir zarurettir. 

Okumak, yüksek öğrenim yapmak için çırpman 
gençlerimize gece öğretimi yapmak: suretiyle 
yeni ufuklar açmış olacağız. 

Biz fakir bir ımillet olduğumuza göre, mil
yonluk binalardan çift fayda sağlama, aynı iâ-
boratuvarlardan, aynı ders aracından faydalan
mak suretiyle daha çok gencin yüksek öğretim 
yapmasını sağlamak ancak gece öğretimi yap
makla mümikün olabilecektir. Bu bakımdan bu 
kanunun desteklenımıesi taraftan olduğumu ifa
de etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarımızın parmak bastığı 
mühim noktalar vardır. Biz, nereden sızlanmalar 
gelir, nerede yangın tehlikesini görürsek oraya 
koşuyoruz, orada teobir alıyoruz. Halbuki as-
lolan bu palyatif tedbirler yerine köldü, esaslı 
tedbirler alak suretiyle bütün müesseselere eşit 
imkânlar sağlamak ve bütün yüksek öğretim 
kademelerinde aynı hakkında, aynı müessese
lere tanımak zarureti vardır. Bu bakımdan ben 
sadece önümüze gelen ihtiyaçları değil, yarın 
doğacak, doğmuş fakat bir kenarda kalmış ihti
yaçların da nazarı itibara alınması suretiyle top-
yekûn ele alınmasında fayda mülâhaza ederim. 

Diğer taraftan burada sayın profesörlerin 
alacağı ücret, beher saat başına tesbit edilmiş
tir. Ancak haftada kaç saat ders okutacağı ve 
yine bunun kaç saatine ücret alacağı belirtilme
miştir. Orta dereceli okullar için çıkan Ders 
Ücret Kanununda, 439 sayılı Kanunda, «Her 
orta dereceli okul öğretmeninin maaş karşılığı 
kaç saat ders okutacağı ve ücret karşılığı hafta
da kaç saat ders okutacağı» tesbit edilmiştir. 
Hattâ, gündüz okuttuğu takdirde ders ücretini 
kaç liradan, gece okuttuğu takdirde kaç liradan 
ders ücreti alacağı belirtilmiştir. Bu kanun yal
nız ders ücretlerinin beher saatini tesbit etmiş, 
haftada kaç saat için ücret ödeneceği belirtilme
miştir. Bu duruma göre, haftada hudutsuz ve 
okutabildiği oranda ders okutmak imkânına 
sahibolacaktır. Halbuki öğretimde ve pedago
jik kaidelerde bir öğretmenin her gün için ve 
haftada kaç saat ders okutabileceği bir takat ve 
verimli olma limiti vardır. Bunu taştığı tak
dirde sadece ücret almak için okutulan ders ya
rarlı olamaz. O yönüyle de, bu teknik yönüyle 
de işin yeniden ele alınması faydalı olur kanı
sındayım. 
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Gece öğretiminin yalnız muayyen müessese
lerde değil, bütün yüksek öğretim müessesele
rinde tek bir kanunla ele alınması eşitliği, ada
leti sağlama bakımından Millî Eğitim Bakan
lığına daha geniş imkân vermesi bakımından 
faydalı olacaktır. 

Saygılarımla selâmlarım. 
BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Sözcü 

İskender Cenap Ege, buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSKEN

DER CENAP EGE (Aydın) — Muhterem ar
kadaşlarım, iktisadi ve ticari ilimler akademi
lerinin gece öğretimi ile ilgili ve müzakeresini 
yapakta bulundmuğumuz kanun teklifi üzerin
de arkadaşlarımız çeşitli beyanlarda bulundular. 

Muhterem arkadaşlarımın, konuşmalarını ce
vaplandı rabilmek için, bir defa şu noktayı tes-
bit etmek mecburiyetindeyiz : Türkiye'de liseden 
sonra veya lise seviyesinde meslek okullarından 
mezun olduktan sonra devam edilebilecek öğre
tim müesseseleri üç kategoriye ayrılabilir : 

1. Üniversiteler. Üniversiteler hem ilmî, 
hem de malî yönden muhtariyete sahiptir. 

2. Şimdi müzakeresini yapmakta olduğumuz 
teklifin ilgili olduğu iktisadi ve ticari ilimler 
akademisi gibi bâzı yüksek okullar, ki bunla
rın ilmî muhtariyeti vardır, sadece malî yön
den Millî Eğil im Bakanlığına bağlıdırlar. Bu da 
ikinci kategoriyi teşkil eder. 

Bir de üçüncü bir kategori vardır ki, o da, 
hem ilmî, hem de malî bakımdan doğrudan 
doğruya Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olan 
yüksek okullardır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, konuşmaları 
esnasında, niçin bu gece öğretimi ile ilgili ka
nun teklif veya tasarıları peyderpey, pera
kende bir şekilde getiriliyor da Millî Eğitim Ba
kanlığı bunları toptan bir kanun içerisinde çer
çevelemiyor, diye bir ifade kullandılar. Bir 
çerçeve içerisine alma meselesi şu yukarda izah 
etmeye çalıştığımız üç sebepten dolayı pek ko
lay olmıyacağmı Yüksek Heyetiniz takdir bu
yururlar. Çünkü, üniversitenin muhtariyeti ve 
ilmî muhtariyeti olan yüksek okulların kendi 
ihtiyaçlarını, ilmî ihtiyaçlarını bilhassa, kendi 
bünyeleri içerisinde müzakere eder ve profesör
ler kurulunca alacakları kararları kürsü profe
sörleri yürütür. 

Bu vaziyet karşısında muhtere arkadaşları
mın ifade ettikleri mühim hususlardan bir tane
si de, Türkiye'de bugün lise öğretimi yapmış, 
yüksek öğrenime geçmek istiyen birçok gencin 
maalesef çeşitli yüksek okul ve fakültelerde ken
dilerine okuma ikanı bulamadıkları acı gerçeği
nin ifade edilmiş olmasıdır. Nitekim sadece ge
çen öğretim, yani içinde bulunduğumuz ve sona 
ermek üzere elan öğretim yılı içerisinde iktisa
di ve ticari ilimler akademilerinde girmek için 
onbin genç müracaat etmiş, ancak gündüzlü 
olarak iktisadi ve ticari ilimler akademilerine 
bunlardan 2 500 ünün istiabedebildiği görülmüş
tür. Gece öğretimi yapmak voliyle bunu 3 500 e 
çıkarmak imkânı şimdilik sağlanmıştır, 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Osman Salih-
oğlu arkadaşımız geçen defa da Yıldız Yüksek 
Teknik Okulundan bahsile, bu yüksek teknik 
okulun yıllardan beri gece öğretimi yapmakta ol
duğunu ve bir kanunun da bu müessese için lü-
zuımlü bulımJuğu.nu bu küvniklıen 'iı'ade erni;]er
di. Bugün yine aynı fikirlerini tekrarladılar 
ve dediler ki, Yıldız Yüksek Teknik Okulu ka
nun teklifi ile bu teklif biıieştirilsiiı, beraber 
getirilsin. Onun için de komisyon lütfen bu 
teklifi geri alsın, buyurdular 

Muhterem arkadaşlarım, fonksiyon bakımın
dan Yılıdz Yüksek Teknik Okulu ile iktisadi ve 
ticari ilimler akademileri ayrı ayrı kuruluşlardır. 
Bu bakımdan bu elimizdeki teklif, sadece ikti
sadi ve ticari ilimler akademileri için getirilmiş 
bir kanun teklifidir. Bu demek değildir ki; Yıl
dız Yüksek Teknik Okulu için bir teklif geti
rilemez. Zaten getirilmiştir, Meclis koimisyon-
larmda müzakere halindedir. Meclisten geçtik
ten sonra yine yüksek huzurunuza bu teklifte 
olduğu gibi o da clbtete getirilecektir. Muh
terem arkadaşımın hassasiyetini hürmetle karşılı
yorum. Fakat zaten öğretim yapmakta olan mev
cut akademilerin içinde Eskişehir İktisadi ve 
Ticari İlimler Akademisi beş aydan beri bu ge
ce öğretimine devam etmektedir. Bu cesareti de 
emsal olarak bir sene önce Dil ve Tarih - Coğ
rafya Fakültesi gece öğretimi için çıkardığımız 
kanundan kuvvet alarak gösterektedir. Elbette 
böyle bir kararı yüksek okul olarak kendi bün
yesinde alırken memleketin pek çok ihtiyaçları
nın gerçekçi bir gözle görmüştür. Bunları ge
çen defa da ifade ettim, muhterem arkadaşları
mın bâzıları da burada tekrar ifade buyurdular. 
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Muhterem arkadaşlarım, bugün gece öğreti
mi yapmak istiyen yüksek okul ve üniversitele
rimizin hepisinin bu imkâna biran önce kavuş
ması için elimizden geleni yapmak zorundayız. 
Böylece gündüz öğretiminde istiabedebileeeği 
öğrenci derecesinde geceleri de öğretim yapılması 
voliyle, üniversite ve yüksek okullarımızda bir 
misli daha öğrenci yetiştirmek imkânlarına sahi-
bolabiliriz. 

Muhterem arkadaşlarım, burada Sayın Mu
hittin Kılıç arkadaşımız bu tasarı ile getirilen 
ücretlerin bir tazminat olduğunu ve bunun bir 
tazminat kanunu olacağını ifade ettiler. Bu ta
sarı bir tazminat mevzuu değildir. Tazminatla, 
fazla mesai ücreti arasında çok büyük fark var
dır, Sayın Kılıç bunu siz de bilirsiniz. Taz
minat aşağı - yukarı bir hakkı huzur gibi bir 
şeydir ama diğeri, bizzat çalışarak, çalışılan 
saatlerin karşılığı tahakkuk ettirilen ücretler
dir, fazla mesaidir. O bakımdan aynı değildir. 

Para mevzuuna gelince, o noktayı da şöyle ifa
de edeyim; muhterem arkadaşım her halde ay ola
rak ifade ettiler, bir ayda dokuz bin lira fazla 
mesai ücreti olarak alabileceğini bir profesörün 
beyan buyurdular. Buna imkân yoktur. Ancak 
âzami dört satlik bir mesai yapabilir bir profesör, 
mevcut müfredat programına göre, Bu müfredat 
programları ela, öğretimde haftalık olarak düşü
nülür ve haftalık olarak tanzim edilir. Onun için 
burada iki saat, üç saat, beş saat ifadeleri daima 
haftaya göre beyan edilmiş olması gerekir. Bu 
bakımdan mevcut tasarının kapsadığı İktisadi ve 
Ticari İlimler akademilerinin ki, dört sınıftan iba
rettir, bu akademiler birinci sınıfında haftada en 
fazla okutulan ders genel muhasebe dersidir. Bu 
da haftada dört saattir. Bundan gayri dersler, 
bir tanesi üç saat, diğerleri de iki ve birer saati 
geçmemektedir. Bu durum karşısında bir profe
sörün fazla mesai olarak eline geçecek bürüt, 
kesintilerini bilmiyorum, âzami 1 600 liradır ay
da. Doçentlerin de 900 lira civarındadır. Demek 
ki, 9 bin lira ile 1 600 lira her halde aynı şeyler 
değildir. Mukayese kabul etmiyecek farklar arz 
eder. 

Bir noktayı daha ifade etmek mecburiyetinde
yim. O da: acaba bu profesör, doçent, asistan, 
öğretim görevlisi kişiler gündüz öğretiminde va
zifeyi aynı gecede yerine getirecekler mi? Şöyle 
bir şey olabilir. Meselâ bir profesör kendi kürsü

sünü gündüzleri ders saatinde bir doçente bıra
kır; gündüz istirahat eder, ücret alabilmek için, 
gece gelip bizzat kürsüsünü İşgal edebilir. Bu da 
Komisyonumuzda üzerinde durduğumuz, hattâ 
bendeniz tarafından Hükümete ve bu teklifi ge
tiren arkadaşlara tevcih edilmiş bir soru idi. Veri
len cevap şudur; profesörler kurulu her türlü 
kararı almakta yetkilidir ve profesörler kurulu
nun aldığı kararı kürsü profesörleri yani seksi
yonlar bunu tatbikle mükelleftir. Bu vaziyet kar
şısında gündüz hangi profesör hangi dersi okutu
yor, hangi doçent hangi derze giriyor, hangi asis
tan hangi lâboratuvara veya seminere iştirak edi
yorsa, geceleri gelen öğrencilere do bu profesör, 
bu doçent ve bu asistanlar ders verecek, lâbora-
tuvar yapacak, seminer yapacak. 

Şimdi, burada muhterem arkadaşlarım mühim 
bir nokta daha vardır, biz sadece gece öğretimi 
ile dışarıda, açıkta kalmış öğrencileri bir sakaf al
tında toplayıp onlara hangi branşta ise, o branş
ta bilgi vermek ve onları yetlştlrnıekten ibadet bir 
gece öğretimi saymamamız lâzımdır. Biz yüksek 
okul ve üniversitelerimizin ikinci bir vazifeleri de 
çeşitli kademelerde ilim adamları yetiştirmek ol
duğunu da unutmamalıyız. Bir profesörün yanın
da, doçentleri, asistanları vardır, öğretim görev
lileri vardır. Bunlar elbette o kürsü profesörü
nün veya profesörlerinin kendi asi s/anları ve do
çentleri olarak çeşit-i seminerler, çalınmalar, ça
lışmaları için verilen çeşitli tezlerle yetişir. Bu 
gece öğretimi devam ettiği takdirde profesörle
rin diğer öğretim üyeleri ile doçentinden haşla
yıp, bilmem asistanına kadar hepsiyle ayrı ayrı 
bir defa daha meşgul olabilme imkânına sahiboiu-
yor. Bir de işin bu yönü var. 

Meselâ böyle bir gece öğretimine başlamış olan 
Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 
bu sene 4 aydır sadece gece öğretimiyle 700 tale
beyi sokaktan kurtarıp okula kavuşturmuş ve on
ların ilim ve irfan almalarını temin yoluna gir
miştir. 

Şimdi benim yalnız komisyon sözcüsü olarak 
değil, şahsi düşüncem de, arkadaşlarım gibi bun
ların perakende peyderpey değil de, bir kanun 
çerçevesi içerisine sokulması inancındayım. An
cak Millî Eğitim Bakanlığı bunu üniversitelerle 
temas edip, üniversitelerin daha önceden bu ha
zırlıkları yapıp Millî Eğitim Bakanlığına bildir
mek suretiyle gece öğretimine hangi fakültelerin, 

— 144 



O. Senatosu B ; 56 2 , 5 . 1987 : 1 

hangi branşlarında yapabileceklerini toparlayıp, 
elana öğretini yılı basında ele alırsa belki hepsine 
motamo uymayan, fakat bâzı ufak - tefek hususi
yetleri olabilecek bir anagece öğretim kanununun 
pekâlâ hazırlanabileceğine inanıyorum. 

Efendini benini şimdilik mâruzâtım bundan 
ibarettir. Hepinizi hürmetlerimle selâmlarım. 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Bir soru 
sora cağını efendim. 

BAŞKAN — Soru mu, söz mü efendim? 
MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Soru efen

dim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kılıç, 
MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Efendim ev

velâ hukukçuların bildiği Ceza Kanununa göre 
gecenin tarifi vardır. «Güneş battıktan bir saat 
sonra başlar, şafak sökmeden bir saat önce so
na erer.» Acaba geceden ne anlıyor, bir. 

İlki, diyor ki, yalınız 1 nci sınıfta okutulan ge
nel muhasebe diye bir ders vardır, 4 saattir di
yor. Buna göre 1 G00 liradan fazla alamaz bir 
profesör. Ben de diyorum ki bu 4 aati, müfredat 
programı, Sayın Atamaca arkadaşımızın da tas
nif ettiği gibi müfredat programı tâyin eder. 
Bu müfredat programı kanun mudur, değişmez 
rai? Bir. İki, acaba bu profesörün diğer sınf-
îarda da ders okutmasına bir mâni vardır da 
4 saat 1 nci sınıfta, 4 saat 2 nci sınıfta, 4 saat 
3 ncü smfta, 4 saat, 4 ncü sınıfla okutanı az mı? 
Onun için madem ki 1 G00 lirayı geçemez diyorlar. 
Ben de daha cömert davranıyorum 400 lira daha 
ilâve ediyorum ve iki bin lirayı geçemez diyorum. 
Bu takririme katılmazlar mı? Lûtfentsin sayın 
arkadaşun. bunu açıklasın. 

GİÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSKENDER 
CENAP ECE (Devamla) — Muhterem Muhit
tin Kılıç arkadaşımız gecenin tarifi mevzuunda 
durdular ve hukukçu olmadığımı da ima buyur
dular. Şimdi... 

MUHİTTİN KILTÇ (Konya) — Estağfurul
lah, cezaya göre böyledir, diyorum. 

GİÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSKENDER 
CENAP EGE (Devamla) — Cezada böyle, Ana
dolu'da da Güneş battıktan sonra gece başlar, 
ben de Anadolu'da olduğum için biliyorum... 

BAŞKAN — Maarif t ekini soruyor Sayın Söz
cü. 

GİÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSKENDER 
CENAP EGE (Devamla) — Maarifte okulların 
hususiyetine göre, saat beşten yediye, sekize ka

dar gündüz öğretimi yapiıır. Bunun dışında bu 
gece öğretimi her halde saat sekizden sonraki 
saatlere aittir. 

Şimdi muhterem arkadaşımın haklı olduğu 
bir. nokta var, biz burada yüksek kurulunuzu 
temsilen bir komisyonda bulunuyoruz. Ve Yük
sek Kurulunuza niyabeteıı vazife görüyoruz. 
Onun için arkadaşvmm bu gihel lıai ırlatmasına. 
teşekkür ederim. Hakikaten bir profesör birin
ci smfta dört saat okuttuğu dersi, İskender Ce
nap Ege ağzıyla söyledi, dört: soucLk bir öğretim, 
süresidir bu akademiler, 2 nci o ncü, 4 ncü sı
nıflarda da aynı dersi okuttuğu takdirde dört 
kere dört onaltı eder, 1G ile çarptığımız zaman 
şu kadar eder diye, fakat simdi ru'Morem arka
daşlarım, sizler de takdir buyururusunuz ki, 
bu mevzularda biz tetkiklerimizi kalkıp yerinde 
yapmış değiliz. Biz ııiîmycc Hükümetten ve ilgi
lilerden bize intikal eden hususları ifade edi
yoruz. Şimdi, Komisyon olarak bizim soruları
mız karşısında bize âzami bir profesörün alacağı 
paranın bu olduğu şeklinde beyanda bulundu
lar. Eğer bunda bir hilafı hakikat taraf varsa, 
Komisyonu ilzam etmemesi lâzımdır. Şimdi, me
sele zannediyorum ki, burada bir noktaya gelip 
düğümleniyor muhterem arkadaşlarım, o da, 
muhterem arkadaşım Kılıcı hakikaten burada 
vatanperver bir anlayışla ifade buyurduğu hu
susa, iştirak ederim, bu fakir milletin, bu fakir 
memleketin bilhassa fakirliğinden kurtulabilmesi 
için, hele hele sosyal adaletin köye kadar yayıla
bilmesi için en çok konuşan ve en çok yazan, 
haklı -olarak söz sahibi olan müesseselerde çalışan 
profesör ve öğretim üyeliğiyle vazifeli kişilerin, 
bu noktalarda daha iyi düşünmek mec
buriyetinde, ve memleketin şartlarını nazarı iti
bara almak mecburiyetinde olduklarını biz an
cak temenni olarak ifade edebiliyoruz. Çünkü 
muhterem arkadaşım biliyorlar ki, bu müfredatı 
tegbit etmek ne Millî Eğitim Bakanlığının hattâ 
ne de parlâmentonun müdahalesiyle olamıyor. 
Eğer Millî Eğitim Bakanlığından gelmiş bir hu
sus olsa bir muhtariyet mevzuuba.hsolmadıgı için 
Millî Eğitim Bakanlığım, ikaz yolu ile parlâ
mento veya Senato bu vazifesini ifa edebilir. An
cak üniversiteler ve muhtariyeti bulunan yüksek 
okulların bu tarz çalışmaları kendi profesörler 
kurulunda ele alındığı için bu meselenin tezek
kür edileceği yer kendi kurulları oluyor. 
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Ancak burada bu müesseseyi veya bu mües
seseleri bizim karşımıza haklı olarak çıkaran bir 
emsal var, o da Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesinin bu mevzuda geçen sene almış olduğu ka
rarın hem Millet Meclisinden hem de bizden geç
mek suretiyle kanunlaşmış olmasıdır ve emsaller 
de zaten geçen sene Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesinin gece öğretimi için çıkan kanunundan 
alınmıştır, emsalleri aynıdır. Şimdi bu dört yıl
lık süre içerisinde birinci yılda 1 600, ikinci yıl 
1 600 filân yine 9 000 e doğru giden rakamın 
nasıl ifade edilebileceğini, nasıl üzerinde duru-
labileceğini antik Hükümetin ifade etmesi gerek
tiği kanaatindeyim, hürmetlerimi arz ederim. 

İKTİSADİ VE TİCARİ İLİMLER AKADE
MİSİ REİSİ ORHAN OĞUZ — Sayın Başka
nım, Akademi Reisi olarak ders saatleri konusun
da açıklama yapabilir miyim? 

BAŞKAN — Sayın Bakan buradalar efen
dim. 

'Sayın Diıkecligil, buyurunuz efendim. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Efen

dim, şimdi mesele, İktisadi ve Ticari İlimler Aka
demisi bir gece tedrisatı yapacak. Bu gece tedri
satı dört aydan beri devam ediyor. Bunlar para 
alamıyorlar. Bu kanun bu gece tedrisatında ça
lışan profesörlerin para alması, ücret alması için. 
Şimdi Sayın Sözcüyü dinledim. Ondan evvel Sa
yın Osman Salihoğlu arkadaşımı da dinledim. 
Takrir verdiğini ifade etti arkadaşımız. Bence 
Sayın Sözcü arkadaşımızın bâzı noktalarda teza
da düştüklerini gördüm. Arkadaşımız diyor ki, 
maliye... Üniversitelerin muhtariyeti var, doğru. 
Ama maliyesi Meclisten geçer. Dil ve Tarih - Coğ
rafya Fakültesi de öyle, maaşını, ücretini alır, 
kanun çıkar, kanun çıktıktan sonra onların üc
retleri verilir. Şimdi esas mesele kendisinin işti
rak ettiği noktalar oluyor, diyor ki, ben bir ka
nunla tevhidedilmesini isterdim, ama, kanunla 
tevdidedilmesini isrtiyen sözcü ve bütün komis
yondaki arkadaşlarımız zaman zaman Meclisi Se
natoyu oyalamayı istememelidirler. Millî Eğitim 
Balkan lığı bunu geri alıp denlitoplu bir kanun 
getirmeyi arzu etmelidirler. 

Osman Salihoğlu arkadaşımın ifâde ettiği gi
bi, geee öğretimi yapmak istiyen diğer okullara 
da teşmil edilsin. Bunda bir mahzur yok ki. Ga
yet yerinde. Kanun yapılıyor, meselâ; bundan 
önce de, Trabzon üniversitesi Kanunu geldi. Ko

misyon geri aldı Erzurum, Diyarbakır'ı da ilâve 
etti. Şimdi eğer bu olmasaydı, bir Erzurum için 
gelecekti, bir de Diyarbakır için gelecekti. Şim
di her hangi bakanlık olursa olsun, şümullü dü
şünmeli. Cidden eğer gece öğretimini teşvik ede
ceksek Millî Eğitim Bakanlığı gece tedrisatını 
içine alan bir kanun -getirsin burada müzakere 
edilir ve diğer üniversiteleri de gece tedrisatına 
teşvik eder. Peyderpey kanun gelmez ve gelme
mesi iktiza eder. Bu hatalıdır. Meselâ İktisadi 
ve Ticari İlimler Akademisinin maaş ve ücret 
almasını isteriz, hiçbir arkadaşımız İktisadi ve 
Ticari İlimler Akademisi gece tedrisatı yapma
sın demez, bunu ister, (alkışlar) Çocuklarımızın 
dışarda kalmasını biz de arzu etmeyiz, istemeyiz. 
Bununla birlikte niye bu diğer yüksek okullara 
da teşmil edilmesin, onlar da teşvik edilmesin? 
Millî Eğitim Bakanlığı bir sene sonra onlar için 
de kanun getirsin. Olmaz arkadaşlar. Kanun tek
niğine de uygun değildir. Kanunların numarası
nın artmasına sebebolmaya bizim hakkımız yok
tur ve olmaması lâzımgelir. Bizim Millî Eğitim 
Bakanlığımızın da bunu etraflı olarak düşünme
si lâzımdır. Çünkü Millî Eğitim Bakanlığı... Şim
di Millî Eğitim Bakanlığının derli toplu bir Ba
kanlık olması lâzımdır. Şimdi İktisadi ve Tica
ri İlimler Akademisinin müfredat programı da 
Talim Terbiyeden geçer arkadaşlarım, muhtar 
değildir. Yüksek okulların geçtiği gibi, öbür 
okulların da geçtiği gibi geçer. Fakat üniver
site tedrisatında muhtardır. 

Ama bununla birlikte bu maddeyi ilâve 
ettiğimiz takdirde diğer üniversitelerin de bu 
parayı almasında hiçbir mahzur, engel yoktur. 
Kendileri de gece öğretimi açabilirler, niye aç
masınlar? Kanun yüksük okullar ve üniversite
lerin gece tedrisatı açanlarına saat başına 100 
lira ücret verilir der, bitti, alır. Almaz değil. 
Hattâ bunu Dil - Tarih ve Coğrafya Fakülte
si gece tedrisatına girerken düşünmemiz ve 
teşvik etmemiz, koymamız ieabederdi, düşü
nülmemiş. Arkadaşımız güzel bir takrirle ve 
teklifle geldi. Benim kanaatimi teklif yerinde
dir. Hattâ Komisyon bunu cidden kabul etme
liydi. Bir mahzur da yok, Meclise geri gitme
sin demiyelim. Aradan bir süre geçecek de de
ğil. Bu kanun buradan tadilâtı ile çıkar, Mec
lise ivedilikle gider, Meclis bunu kabul eder, 
mesele biter, gece mesaisi revanı eder. Bunun 
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cidden böyle olması benim kanaatimce icaıbe-
der. 

Diğer bir nolkta arkadaşlar, elimizi vicda-
nıımızîa koyalım, Yıldız Yüksek Teknik Okulu 
gece tedrisatına 1958 yılında başlamış ve 25 
lira alıyor. Yıldız Teknik Okulu ve teknik okul
ları teşvik ediyoruz, lâzım diyoruz ve bugü
ne kadar bunlar 25 lira ile fedakârane çalış
mışlardır. Niçin bunlarda bunun şümulüne gir
imlesin? O da yüksek oikul. Pekâlâ 'arkadaşla
rım bu da girebilir. Bunu aratmadan arkadaş
larımızın teklifini kabul etmeli, haıttâ komis
yon bunun üzerine eğilmeli ve kabul etmeli 
Millî Eğitim Bakanlığını sık sık bu külfetten 
kurtarmalı. Bundan sonra Millî Eğitim Başkan
lığı böyle derdi toplu kanun getirmeli. 

Bir de Tevhidi Tedrisat Kanunu var, ortada. 
Yani bütün tedrisatı teııikid etmelidir. Mü M 
Eğitim Bakanlığı. Bundan kurtulmalı. Arkadaş
larımızın teklifi yerden göğe kadar haklıdır. 
Ondan sonra ve bu suretle bu teklifi kabul et-
'mıemiz gerekir, komisyon arkadaşlarımız da 
ıbunun üzerine eğilmelidir. Kendileri bu tekli-
lifi esasen taifedir ettiklerini taraftar oldukla
rını beyan ediyorlar. Hiç de gecikmez. Dolayı-
siyle kabul edildiği talkdirde bütün gece tedni-
saitma diğer üniversitelerimizi de teşvik etmiş 
oluruz ve önümüzdeki tedrisat yılında Millî 
Eğitim Bakanlığı da darlıkta kalmaz. Bir ka
nun hazırlıyacaktır, 'getirecektir endişesinden 
(kurtulur ve önümüzdeki yıllarda diğer üniver
siteler «süratle geee tedrisatına geçerler. Bu ye
rinde bir tekliftir. 

Arkadaşlarımı hürmetle selâmlarım. 
BAŞKAN — Sayın Ege, Sayın Tuna da 

söz istediler. Sizin görüşlerinizden sonra mü
saade ederseniz. Buyurun Sayın Tuna. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSKENDER CE
NAP EGE (Aydın) — Peki efendim. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlar, filen başlamış olan bir 
ıtatbikata hukukî bir veçhe verilmek üzere şu 
ıkanunun biran evvel çıkmasını ben de arzu 
ediyordum. V<e ilk söz aldığım zaman bu isti
kamette konuşacaktım. Fakalt arkadaşlarını 
ımevzuun derinliğine inip, sağma »oduna bak
tıkları zaman gördüm ki, hakikaten bir olup 
bittiyie karşı karşıyayız. Muhterem arkadaş
lar, hatalar daima bilerek ve isitiyerek yapıl

maz. Kanunlar çıktığı za'man, yüzde 99 hüs
nüniyetle çıkar. Şöyle bir metin getirelim de 
bundan şöyle faydalanalım kısmı yüzde 99 un
da yolktur. Fakat çılkan bir kanunun sağı solu 
zaptü rapt altına alınmazsa bilâhara bu kanun
lar maalesef bütün bir cemiyete işkence verir 
hale gelebilir. Şimdi hakikaten şu kanunun 
biran evvel çıkması kadar tabiî ve zaruri bir 
hal yoktur. Fakat sayın sözcüyü de dinledik^ 
ten sonra, konuşmalarının bilhassa sonlarına 
doğru, bu teitkikatm kâfi miktarda yapılama
dığı açıkça görülmektedir. Evet bir miktarla 
kesilmelidir, hakikaten bu işin püf noktası o. 

Muhterem arkadaşlarım, sabırlı olalım, 5 
ay para almadan bu evlâtlarımızı okutan hoca
lar birkaç ay daha okutur. Yahut da bu bir
kaç ay sürmez 5 - 10 günlük bir mesai ile bu 
neticeye varmak mümkün olur. 

Fakat umumi sarfiyatımızı nazarı itibara 
alıp teknik okulda 25 lira, Dil - Tarih ve Coğ
rafya Fakültesinde 100 lira, diğerinde bilmem 
başka b'ir lira. Bunlar arkadaşlar bizim dev
remizde geçti. Gayet güzel bir misal verdi Kı
lıç arkadaşım; Devlet Şûrası idi, Temyiz Mah
kemesi idi, Sayıştay idi, hakikaten berbat bir-
şey oldu. Tetkikatımızı yaparken bunları sor
duk, sormakla iktifa ettik, dedik ki, bu bunun 
aynı mıdır, yani diğer hâkimlere verilen taz
minatın aynı mıdır? Aynı dediler, inandık, 
kanunu çıkardık. Sonra baktık ki, muazzam 
farklar var. Bu sefer onlar talebetmeye başla
dı. Arkadan daha bâzı talepler geliyor. Ben 
şunu rica ediyorum; biraz daha beklesinler. 
Bu muhterem bocalarımız, bu zamana kadar sa
bırla beklemişler, birşey almamışlar, biraz da
ha beklesinler; fakait kanunu iyi çıkaralım. Sa
yın sözcünün beyanında bu kısmın tetkik edil
mediği, yani bu kanunla hoçalanımızın alabi
lecekleri paranın tavanı diğer tavanın birisi
ni kaldırıyor. Yeni bir tavan koymuyor. Vak
tiyle tavan koyma hakkındaki bu gerekçeye 
de bu kanun zıt oluyor. Bunu rica ediyorum 
bu kısımları ikmal etsinler, ondan sonra ge
tirsinler. Ben müzakerelerin ışığı altında tek
lifin gözden geçirilmesi için komisyona iade 
edilmesıini teklif ediyorum. İlıtifalt etmenizi ri
ca ederim. 

BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü Sayın Ege 
buyurun. (Geriad ısesleri) (Kifayet önergesi 
verildi sesleri) Komisyon adına Koımisyon ve 
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Hükümelte söz verilecek. Bilmiyorum (kifaye
tin olduğunu. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSKENDER 
CENAP EGE (Aydın) — Muhterem arkadaş
larım, bir noktayı gayiet isaımilmi olarak ifade 
edeceğim. Kanun teklifi, bilhassa Ahmelt Nus-
Tieit Tuna larlkadaşiımız kamum teklifi Ihalkkında 
gerekli tetkikat, tahkikat yapılmamıştır, yani 
bir incelenme yapışmadan şu «mesele buraya ıge-
tirıillmiş, (Şeklinde bir beıyanda bulundular. Böy
le bir şey yok. Mee'zuu 'gayet iyi biliyoruz. Ben 
sözcü olarak ışunu ifade edeyim iki, ımevzuu bi
liyorum. Ancak benlim Ikomuşma tarzımı her han-
gi 'bir noktada takıldığım, ziamaın ıor;ayı ıgeçdşti-
roımem, ıo anda kendi kafama ve ımıaıntığıma gö-
de değil, ilim ve bilgi hangi istikâme-ti tgöste-
niree 'onun vereceği neticeye görle konuşmak (is
terim. Bemıim meselâ, dört saatten faizli a ders 
okutmak imevzuunlda d'aba hasında gayet kesin 
'olarak konuşunken, arkadaşıımın ikinci üçüncü 
sınıflar d;iye sorduğu andaki durakilaima.m, o 
samda hayır o 'sınıflarda profesörler ders okutu
yordu, ışjdklimde burada oeıvap Verip 'meseleyi 
geçiştirebilirdim. Alma Yüksek Heyetinize olan 
saygım, (beni o anda tereddüt içinde olduğum 
bir meselede, burada 'beyanda bulunmama im
kân venmez, muhterem iarkaadş'larıım. 

Bunu iböyle 'bir defa tesbit lettiktem sonra 
şu noktayı söyiüyeyim: Ben itlgililenle temas 
ettim. Ttemuas neticesinde öğreniyoruz ki, birinci 
sınıfta bir dersi olkutam profesör ' 2 - 3 - 4 ncü 
sınıflarda asla o dersi ^okutmuyor. Yani lakaıde-
mide ıniöselâ, birinci sınıfda ve ikincd sınıfta 
da iktisat 'okutuyorsa, birinci sınıfdaki iktisat 
hocası dle ikindi sınıfdaiki iilktiısait kocası, profe
sör olarak ayrı. Aıynı değil. Böylelikle yine ay
nı neticeye varıyoruz iki, bu 1 - 2 - 3 - 4 ncü 
sınıfta aynı ismi taşısa dahi bir kürsüyü işgal 
telden profesör (ayni değildir. Bunu Ida öğren
dim ve ifade ederim. -Şimdi bunu böyle belirt
tikten sonra bir ınofkitaya gelelim. 

'Muhterem arkadaşım Hüsnü Dikeçligil tev
hidi tedrisattan bahis buyurdu. Tevhidi tedri
satla bu meseleyi maısıl rtcvhidedccıeğimizi anlı-
yamadıım. Bununla alâkası bir olan mevzu ol
amasa genefc veyahutta ben arkadaşımı düııler-
Ikem belki 'cümlemin baş tarafını kaçırdım, yan
lış anladım. Simidi yalnız bir nokta var. Muh-
Iterıem laTlkadaşılarım, Ibem (konoışımaya başlarken 
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huzurunuzda her hangi bir şeyden bir (malûmat 
arz ederken sunuşa kaçmamak için çekinerek 
(konuştum. Ve bunun içindir ki, ifade ietmek is
tediklerim belki biraz müphem kaldı. O midkta 
da şu: Muhterem arkadaşlarım, ben üç kate-
ıgoride öğretim vardır, yüksek öğretim üç ka
tegoride yapılır demiştim. Bunun sebebi Vardır 
ve bu sebepde şu: Üniversite tam muhtariyet 
içimdedir. (Sonra, Sayın Dikeçligil arkadaşımın 
dediği (gibi, efendim üniversitenin bütçeısıi de 
bizden geçiyor, Bütçe Kcmisycımımdam, Umulmi 
Heyete geliyor ama, o bütçenin hazırlanması 
ilgili oilduğu Üniversitemin çeşitli kürsülerimin 
hazırladığı bilginin nihayet üniv.erlsite rektörlü
ğünde toplamması neticesinde ımeydama ıgeli-
yor. Bizim müzakeremiz 'anların teklifi üzerinde 
oluyor. Yoksa, onların bütçesini Millî Eğitim 
Bakanlığımın falan okula aldığı tahsisattan 
gönderdiği para 'gibi değil bunu böyle kabul 
etimemelk lâzımdır. ıMeselâ şimdi bu İktisadi ve 
Ticari İlimler Akademileri için bu '«eme bütçeye 
1967 bütçesine 250 bin lira bir para konmuştur. 
Ve sayın arkadaşım Dikeçligil Bütçe Komis
yonunu 'gayet yakındam takibeden bir arkada
şını olarak bilirler ki, bu ımeselle oraya geldiği 
zaıman bu 250 bin lira neyin karşılığıdır şeklin
de konuşulduğunda o 'zaman ıgecıe öğretimime 
başlamak üzere Eskişehir İktisadi ve Ticari 
İlimler Akademisinin almış olduğu bir karar
dan bahis buyuruldu ve denildi ki, hemen şimdi 
tedrisata başlıyor ve bu 250 bin lira bu mak
satla kondu. Şimdi 'Sayın Vural'ın -gecem defa 
bir sualleri olmuştu, bu mevcut öğretim için 
bu seme tultarı nedir, portesi nedir bu yükün 
diye? Onu da ifade ıdtmiştim, 250 000 liraya 
mukabil ancak 150 000 lirası bu sene harcana-
nab ilecektir bu tahsisatın. Şimdi bumu ıda ifade 
ettikten sonra bir noktaya geleceğim. 

Muhite nem arkadaşlarım, Hükümetle temas 
ettik biraz önce, dedik ki, biz koımiisyom solarak 
teklifi ıgeri aldığımız takdirde, teklifi meseılâ 
Yükselk Telknik Okulunu ıda. veya daha basıka 
yüksek okul arı da içine lalabiliecek yeni bir 
teklif haline 'getirebilir imiyiz ? Buna ümlkân yok 
dediler. Omu da biraz önce ifade ettiğim gibi, 
ilik konuşmamda bu okulların farklı statüye tabi 
olmaları, öğretimlerinin farklı olmalarımı ileri 
sürdüler. Şimdi bu vaziyet karşısında biz ko
misyon olarak bu teklifi ;geri aldığımız takdir-
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de, 'eğer, mıüshet -bir netice .alalbile.eeğiim/ize ken-
ıdirıiiiz'j inandırıabiilısdk hemen ışu amda 'alacağız. 
Ancaık .bunun tevhildedilamiyeceği veya diğer 
'okulların ıbuna dâhil edileımiyeceği şeklindeki 
Ikesin heyaın karşısımda bu 'teklifi geriye al-
ınıalkla ancak zaman 'kaybından başka bir şey 
ellide etımiş dlmuyacıağıımız 'kamıısmldayını. Öyle 
iki, iyi .niyette ve emsali 'Oİanıbir gece öğretimine, 
Sayın Nuısnet Turna arkadaşmı 'gayet 'güzel bo
yam 'buyurdular, fiiılıen tatbük edilmekte eilan 'bir 
şeyi, biz -bir Ikanuni vıe ıhıukukî ı-Jtattii ile .'takviye 
eltmekiten gayri bir eiavramnşım içinde 'değiliz. 
Anoalk ıbunu yapmamın ıgaynct.i liçindeyiız. Şimdi 
başlamış, yürümlekte lolan, .aşağı - s ıka r ı 700 -
750 öğrenciyi Ibu şekilde ıgecıe öğretimi ıii]ıe 'yü
rüteni ıbir (müessesemin asini aksatır imiyiz, alk-
ısatımaz mıyız? ,Dunu ıgeçiktirimicınıim fayda «m 
vereceği, yoksa 'zarar ımı vereceği mıevzuunu dü
şündüğümüz zalmian, eğer ıbir şey yapılabilir, 
birleştirilelbiılir denirse, ışu anıda çekip abnkın. 
Ama böyle ıbirşay 'olaımryaaeğını ıbıeyan ediyor 
Hükümet. Bu Ibcıyaın karşısında ,biz elbette geti
rilmiş olla n teklif üzerinde dura cağız. Aıma bu 
ıdem'ek değildir iki, Yülkselk Yıldız Teknik Oku
lu için tasları veya tdkllf ge'limiyeeeiktiir. Onu 
tekrar ibeyan ediyorum, 'gelecektir ve «mum üze
rinde »duracağız ve omunda çıkarılması için eli
mizden geleni (her halde elbirliğiyle gayret 
»arfedip 'ortaya koyacağız. Hürıınetle rinde. 

BAŞKAN — iSayın Kılıç, soru. 
MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Muhterem 

sözcünün isaminiiiyetine Isıeınsoi'z teşekkürleriimi 
iarz edenim. Yalnız .aynı gaimdeımde Karadeniz 
Teknik Üniversitesi hakilonda 336 'sayılı Kanun
la, 535 ısayılı hir ıkanuın var. İşine geldiği zaman 
Hükümet üç kanunu 'binden değiştiren tasarı 
isevk ediyor. İşine ıgelmediği zaman 'geni ala
mayız mahzuru var diyor. Bu mahzur Senato
ya alâkadar 'etmez. 

İkincisi, 'muhterem laı-kadaşım «yalnız bi
rinci 'sınıfta derts 'okuitaeaik» 'diyor. Profesörler 
Kurulu ıbunu tâyin ıcfdiyor. Profesörler kurukı 
kendisi ide ımaaş lalacalk, ikendisli 'de istifade ede-
eetk yarın ikinci ısınıf, 3 mcü sınıf, 4 rıcü sımıf 
teşekkül 'eltltiğinde «ne 'olacak? Kanun <ehedi, ka
rar lebedi fakat ders isaatleri fazılalaşaeaik. Ya
rın buyurdukları gilbi 10 000 talelbe ısolkağa dü-
külldüklerli zamanı nıe 'olacak? Şubeler laıltacak, 
4 ışııbe yerine 8 sulbe loilacaktır. Yine 4 er saat
ten 8 ısaat lokultacaiktır. Bunu'nasıl telif ©derler? 

İSKENDER CENAP EĞE (Devamla) — 
Muhteremi .arkadaşlar, Sayım Kılı e'im haklı oldu
ğu taraflar varıdır, bu şekilde öğrenci artması 
mevzuııbabiıstir. Bunum 'önüne Ihie birimiz gıeçe-
mıoyiz. Liseleri bitirdikçe hattâ ımıeıslıeık okulları
nı 'bitirdikçe yüksek öğretime (muhakkak ki, 
akın 'olacaktır, ıbunu ıduıidurmaımızıa inılkâm yok
tur ve bu tedbirler palyatiftir, bumu -ben de 
bilıjyornm ve ifade lediyorum. Bunum ıbasıka izah 
tarzı yolk, bu 'sualleri .daha çoğaltmak yoliyle 
daha müşkül duruma ısıokulabilir yani hu tek
lifi getir em bilmem bu teklifi (müdafaa edem ki
şiler. Ama biz şimdi ıbu tedbiri alimalk ımıeeburi-
y et inde olduğumuzu hissede rek ifade 'ediyoruz. 
Ben 'diyorum iki, Hükümet, bizim ıbu teklifi ge
ni almamız komisyon olarıalk faydalı olabileceği 
şeklinde bir kanaat a varıma, hiz bunu gıeri ala
biliriz. Ancaik, Hükümetin hu tdklife yeni bir 
ş;ey ilâve eltımosinim liımlkâmsız okluğunu hele hole 
Teknik okul öğretimi ile tamamen -ayrı bir öğre
tim içinde 'Oİan hu müeısısesolerin ıbir 'kamunda 
tevhidedillmesine imkân oilamıyacağı Ikaımisnida
yız. Bu heyamda ib uluman Hükümet... Tabiî ka
rar Yüksek Heyetinizindir efendim. 

BAŞKAN •— Yani fikirlere rağmen geriye 
almalk mümkün değildir. Hükümetle intibak ol
madığı cihetle. 

Buyurum Sayın 'Salihoğlu soru. 
OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — 'Sayın 

sözcü konuşımıalıarınıda temel elaralk fakülte, 
akademi ve yüksek o'kulardaki farklılığı izah 
ettiler. Bumu izah edenlerken üınivıensite Statü
sü itibariyle bir fankMı'k yoktur. Ama Akade
mi ve yüksek okulandalki tahsil, bugün mev-
eudolan Yıldız Teknik Okuiu muhtariyete Kia-
hiptir. Yüksek imamlar ve ımüheınıdis çıkarır. Hiç. 
bir fark yoktur. Bunu tavzih letlmelk için BÜZ 
aldım. 

BAŞKAN — Sayım sözcü, Sayım Salihoğru'-
mıım fikrindesimiz değil mi? 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 
Efendim, hem ımuhtıerieım arka'daşiimın çelk iyi 
bildiği hir konuda, çünkü zannediyorum (ken
disimin dkuludur e'llbette öylıe ıcleğilldir sekilinde 
bir beyaında bulunacak 'değilim. Bern uımulmi 'ola
rak hüyle bir tasnif yapıtım, hunun içine hangi 
okullar gürer, hamgi ıcikullıar girmez hunun tet-
Ikikimi yapmış eteğilim aıma hem bu ımevzuda. 
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BAŞKAN — Tamamı lefemdim. 'Sayın Vural, 
soru şeklinde <olmaısmı rica ledecıeğim. 

MAHMUT VURAL (Ankara) — Efendim 
İM sualim var; Birincisi aynı profesör gece ve 
gündüz dere «vereceğine ıgöre, haftada kaç saat
lik dens verebilir? Bu hususun .alt ve üst ta
van ve tabamı inedir ? 

BAŞKAN — Sizin bulunmadığımız bir sıra
da burada ıbu husus sbylendi. Âzami dört saat. 
Asgari 2 ve 1 saat demdi. 

MAHMUT VURAL (Arnikam) — Diğer bir 
•husus; 'bugün, kurulmuş bir ımıüesısese sözcünün 
ifadesine göre, ısadecıe iSenatonun fiilî durumu
nu kamunlaşıtırmalktan imi ibarettir ? 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 
ıSaıyım Mahmut Vural arkadaşımın sioruısunu 
üzülerek ve Senatoyu tenzih ederek ifade etımek 
dısterim. Elbetteki Yüksek ıSenato Heyeti böyle 
'emrivakilerle Ikanum çıkaracıalk durumda bir 
müesseıse değildir. Anoalk, ımaalesef yine (misal
leri vardır, 'ortada. Misaller Ibir (birine cesaret 
verir durumda. Geçen ısene Ankara Dil - Tarih 
ve 'Coğrafya Falküılltesinim almış .olduğu bir ka
rar somunda ıbizilm ide kanuni aştırdığımız bir 
husus, emsal olimuştur ve aslında fena bdrşey 
'olmamıştır. 700 - 750 ıgemç -sokaktan kurtulmuş
tur, 'zıaJten Itelklifi getirten larfkaıdaşılarımıızdır, ıbir 
tekliftir, Hüikümıet tarafından ıda .getirilmemiş
tir. Bu teklifte arkadaşıımızın beyanı ve gerek-
çesıimjde işte ben diyor, diğer arkadaşlarımla 
beraber Eskişehir'de Akademiye (girememiş, 
yüksek dkula girememiş birçok gençlerin yıollu-
ımuzu kestiğini, hizae şekvada bulunduğunu, 
bunu yankımdan mıüşahade etltim ve içlimde bir 
sızlama duydum (ondam sonra düşündüm, bir 
de 'emsali vardı bu teklifi getirdim diyor. Tek
lifi ıgetlren, dik ârtııza koyan da bir senatör ar
kadaşımızdır. Gayet iyi niyetle ortaya .gctiril-
ımiş bir husus, ama buyurduğunuz ,gibi ben bu 
meselede Hükümıetin izahat veıimesini ve bizimi 
ifade 'edemediğimiz yönleri varsa kendilerinin 
dile ıgetıinmesinân yerinde olduğu kanısındayum. 

Hürmetlerimle. 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — .Sayın 

Başkanıtm, ıbir ısoruım var. 
BAŞKAN — Buyurun :Sa;yım Atmaca, soru. 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın 

sözcünün ifadelerimden 1966 - 1967 ders yılı ba
şlından beri Eskişehir'de Akademilide ders oku
tan sayın hocalarım ücnetsiz lolarak ders okut

tuğu anlaşılmaktadır. Kanunun (yürürlüğe gir
diği tarih, yayımı tarihi olacağıma güne bunlar 
ücrdt alamıyacaklardır. Benim bildiğime göre 
bu gec-e öğretimi yapan hocalara ikinci ıgörev 
verilecek imidir, veri'lmiyecek imidir? Yani, -ek 
kadrolar maaş kadroları verilmek suretiyle mui 
karşılammaktadır yoksa "hakikaten fahrî olarak 
mı derıs okutmaktadırlar ? 

İSKENDER CENAP EGE (Devmla) — 
Sayın Atmaca, böyle ıek 'görev... 

BAŞKAN — Geçici im adde 1 de bu hususu 
aydınlatan hüküm 'var. 

İSKENDER CENAP EGE (Devmla) — 
Geçici mıadde, «bu kanuna ıgöre verilecek üc
retler gece öğretimimin fiilen başladığı tarih
ten İtibaren ödenir» Yani sağlama bağlammiiş 
vaziyette. Yami böyle verilmiş olan dersler, ve
rilmiş lo'lan ımesai hiçbir 'zamam cevapilandırıl-
mııyacak diye birşey yoktur. O şekilde düşünül
müş ve o şekilde -getirilmiştir. 

BAŞKAN — -Soru cevaplandırılmıştır efen-
dim. 

İki imzalı bir kifayeti ımüzakere takriri var
dır, okutuyorum. 

ıSayın Başkanlığa 
Mesele tavazzuh etmiş kifayet teklif .ederiz. 

İstanbul Sakarya 
Haluk Berkol Osman iSaliboğlu 

BAŞKAN •— Kifayet üzerinde Konuşacak 
sayım üye? Yok... Takriri oylarımıza arz 'ediyo
rum. Kabul 'edenler... Kabul letmıiyeııler... Ka
bul edilmiştir. 

Birecik takrirler vardır, aykırılık dereceleri
ne göne yüksek ıttılaınıza arz edip, gerekli (ka
rarları istihsal edeceğim. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakerelerin ışığı altında itdklifim gözden 

geçirilmesi için Komisyona iade olunmasını arz 
ve teklif ederim. 

Kastamonu 
A. Nusret Tuna 

Se ııaitıo Başkanlığına 
915 sayılı Kanım teklifinin Komisyona geri-

verilmeısinii arız ve teklif ederim. 

Konya 
Muhittin Kılıç 
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BAŞKAN — .Sayın Kılıç ve Sayın Tuna'-
aım italkninleri aynı mealdedir. Görüşülmekte 
olan (teklifin tümünün müzakeresi yapılmaıkta-
dır. Maddelere (geçilmeden evvel, konuşmala
rın ışığı altlında teklifin fkomıisiyona iadesi is-
tenımelktedlir. Bu kalbul edildiği takdirde diğer 
takrirleri de kamiisyona aynen tevdi edeceğiz. 
Tasarının komisyona iadesi hususumu loylarmıza 
arz .ediyorum. Kalbul leden'ler... Etmiyenler... 15 e 
karşı 27 -ayla teklifin ikoımisıyona iadesi kabul 
edilmiştir, teklifi takrirlerle (beraber Koimisyo-
na iade ediyoruz. 

2. — Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle 
Trabzon'da bir üniversite kurulması hakkındaki 
Kanunun ve buna ek 19 . 9 . 1963 tarihli ve 336 
sayılı Kanunla, 16 . 2 . 1965 tarihli ve 535 sayılı 
Kanununun bâzı maddelerine birer fıkra eklen
mesi ve bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkın
daki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu geçici 
komisyon raporu (Millet Meclisi 1/338; Cum
huriyet Senatosu 1/739) (S. Sayısı : 903 e ek) 
(D 

BAŞKAN — Gündemimizin 'birinci 'görüşül -
ımesi yapılacak işıler meyanımda Karadeniz Tek
nik Üniversitesi lile ilgili (kanun, sünesini yedi 
Mayıs 1967 ide ikmal etmektedir. O sebeple 
diğer işlere takdimen görüşülmesini Başkanlık 
>oiiar.ak uygun mütalâa etmekteyiz, ınormal içti
ma günümüz, bu müddet içerisinde yalnız 
Perşembe ıgünüdür. Karadeniz Tdkniik Ü nıver-
sitesi ile ilgili kanunun öne alınması hususunu 
oylarınızla .arz edeceğim. Kabul .edenler.. Kabul 
etmiyenler... Kalbul (edilmiştir. 

Bu ftıususda Komisyon sözcüsünün (bir öner
gesi varıdır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Göııdemin birinci ıgörüşmesl yapılacak işler 

Ikismında .bulunan .(903 e ek) Sıra sayılı 20 Ma
yıs 1965 tarihli vie (0594 ıs ayılı, 19 Eylül 1963 ta
rihli ve 336 sayılı, 16 (Şubat 1965 tarihli ve 535 
sayılı kanunlarda değişiklik yapılması hakkın
daki kanun tasarlısının, Cumhuriyet Senatosun-

(1) 903 e ek S. Sayılı basmayazı tutanağın 
sonundadır. [903 S. Sayılı basmayazı 20.4.1967 
tarihli 53 ncü birleşimdedir.} 

daki [görüşme ısüresi 6 Mayıs 1967 Cumartesi 
günü sona erecektir. 

Bundan böyle, gündemde mevcut bütün iş
lere takdimen .öncelik ve ivedilikle görüşülmesi-
<ni iarz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
Ankara 

Turgut Gebe 

BAŞKAN — Öne alınlm.ası esasen kabul 
edilmiştir. İvedilik kışımı ıda sırası ıgieilldiğinde 
oylarımızla halledilecektir. Geçici Komisyon ra
porunun okunup, 'okunmaması (hususunu oyları
nıza arz ediyorum. Raporun 'okunmasını kabul 
edenler... Etmiyenler... Raporun okunması ka-
bııl edilmemiştir. 

Kanunun Itümü üzerinde görüşmıek âstiyen 
sayın üye ? Sayın Kılıç. 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Efendim, 
sayın sözcü ıgeni .aldıfkbaın .sonra ne işlem yap-
liiıış, özet ölaralk ıbunu lütfetsinler, ne değişik
lik yapıîllmış, müzakeresi ınaısıl yapılmış, bunu 
lütfetsinler, anlatsınlar da Ibelki kabul edece
ğimi. 

BAŞKAN — Sayın 'Kılıç, taihımin ediyorum 
cik raporda ve :Millet Meclisinden -gelen 'metin
de yapılan tadil şekli Koımiisıyonun faaliıyelfaini 
göstermektedir. 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Esaslarına 
.soruyorum, Sayın Balkanım, ıbuınu takdirdeın 
âciz değilim, esaislarını ısoruyoruim. 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde görüş -
ımelk âstiyen sayın üye"? Yok. Maddelere geçil-
ımeisi (hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kaıbul ledilmişıtir. 

İvedilikle gönüşülımıesi -hususunu »yılarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul eıtmüyen-
ler... Kabul ediLmiştir. 

20 Mayıs 1955 tarihli ve 6594 sayılı, 19 Eylül 
1963 tarihli ve 336 sayılı, 16 Şubat 1965 tarihli 
ve 535 sayılı kanunlarda değişiklik yapılması 

hakkında Kanun 

Madde 1. — 20 Mayıs 1955 tarihli ve 6594 
ısayılı Karadeniz Teikniik Üniversitesi adiyle 
Trabzon'da (bir Ünivensıite kurulması ha/kkmda 
Kanunun 2 nci ımaddesine aşağıdafld fıkra eklen
miştir. 
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Bir £alkültemlin kuruluşumun tamamlanması; 
'0 fakültenin kadrosunda, Profesör Kurulunu 
teşkil edecek aylılk en ıa'z 6 profesörün bulun-
ımaısına bağlıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
jeıı sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arız 
•ediyorum. Kabuil edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Aynı Kanunun geçici 6 ncı 
maddesine aşağıdaki fikra eklenmâşitir. 

Bu ücretler hakkımda 10 . 2 . 1958 tarihli 
ve 7244 sayılı Kanunun 3 .ncü ımaddesi hüküm
leri uygulanmaz. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayım üye? Yolk. Maddeyi 'aylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edcııılıer... Etimıiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. — <6594 sayılı Kanunun 3 ncü 
ımaddesi aşağıdaki sekilide değiştirilmiştir : 

Madde 3. — Karadeniz Teknik Üniversitesi 
öğretim 'heyeti, profesörler ve doçentlerden, 
öğretim yardımcıları ıda; öğretim görevlileri, 
lolkutmanlar, uzımaıılar, ımüter.cimler ve asistan
lardan teşelkkül eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Bozcalı 
buyurun. 

ÖMER LÜTFÜ BOZCALI (İzmir) — Muh
terem Başkan, kıymetli arkadaşlarım tasarınım 
üçüncü ımaddeısi, Ikanunun tümü üzerinde oklu
ğu gibi, hıir ihtiyacı 'karşılama kaısldına matuf 
olarak hazırlanmıştır. Ve falkat, 'tatbikatta 
görüldüğü üzere birtakım müesseselerde, ezcüm
le Tıp fakültelerinde, .büyük ihtisas hastanele-
rlnde mevcut öğretim görevlileri .bulunduğu 
halde 'bunlardan istifade 'yoluna gidilir şekilde 
hazırlanmamıştır. Taıtbilkat ise ıh ailem Hacettepe 
hasıtaınesinde kanunun maddeleri bir kısım te
viller yoluna götürülmek suretiyle •hastamede 
mevcut ihtisas erbabı ve ecnebi memleketlerde 
profesörlük unvanımı kazanmış olan, Türkiye'
deki kanuni şartları haiz .bulunmamaları sebe
biyle hur alda profesörlük yapaımıyam (kimseler -
ki ehil ikimiselerdir - 'bunlara öğretim 'görevlisi 
vazifeleri vermek Isuretiyle halen hu vazifeler 
yapıla gelmektedir. İzmir Tıp Falkültesimıde, Ege 
Üniversitesinde hu .gibi ihtisas erbabı doktor
larla öğretim yardımcıları arasında ihtilâflar 
çıkmaktadır. Şu 3 ncü maddede birinci fıkraya 
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«öğretim görevlilerinin» ithali .ve ımaiddenin 
aşağı (kısmındaki öğretim görevlilerini yukarı 
'kışıma ıgeeirmek ısuretiyle bu, tatbikatta bir 
hayli [kolaylığı temin edecek olan hüküm de ha-
zırlanımış olacaktır. 

Bundan sonraki maddede Muhterem Heye
tinizin görüşü 'dairesinde tadilât yapılırken 
bu cihette arz edildi. Fakat her nedense arka
daşlar bu cihete iltifat etmediler. Tatbikatta 
bir kolaylığı temin edecek olan ive Ibugün kanu
nun zaten, esas maksadı üniversitelerimize ye
ter derecede profesör ive öğretim yardımcıla
rının temini okluğuna göre, bu maddede 
ufak bir c4imledeki değişiklikle bu arzumuz 
da is'af edilerek ikanun kâmil ve bugün için üç 
fakültenin ihtiyacını karşılar duruma »girmesi 
bakımından lüzumludur. Eğeır üçüncü madde
yi Atatürk Üniversitesi, Karadeniz Teknik 
Üniversitesi ve Diyarbakır 'Tıp Fakültesi öğre
tim üyeleri, profesörler, doçentler ve öğretim 
görevlilerinden ve öğretim yardımcıları da; 
ıkntmanlar, urmamlar, mü t ere .imler ve asistanlar-
ian teşekkül eder.» şeklinde tadil edecek olursak bu 
kanunun ikmal edilmiş ve faydalı hale gelmiş 
olacağı kanaati ile takririmi arz ediyorum. Tak
dir Muhterem Heyetindir. 

Hürmet ler imi e. 
BAŞKAN -— Üçüncü madde üzerinde gö

rüşmek: istiyen başka saym üye? Yok... 
Sayın Bozcalı'nm takririni ..okutuyorum efen

dim. 
Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Karadeniz Teknik Üniversitesine ait gö

rüşülmekte olan .tasarının 3 ncü maddesinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

İzmir 
Ö. Lûtfi Bozcalı 

Madde 3. •—• Atatürk Üniversitesi, Karade
niz Teknik Üniversitesi ve Diyarbakır Tıp Fa
kültesi öğretim heyeti; profesörler, doçentler 
re öğretim görevlilerinden ve öğretim yardım
cıları da; okutman, uzmanlar, 'mütercimler ve 
asistanlardan teşekkül eder. 

BAŞKAN — Komisyon takrire katılıyor 
mıı ? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURGUT 
CEBE (Ankara) •—• Katılmıyoruz efendim, 
çünkü bu kanun münhasıran, hu madde mim-
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hasıran Karadeniz Teknik Üniversitesi ile ilgi
lidir. 

BAŞKAN —• Üçüncü maddenin münhasıran, 
Karadeniz Teknik Üniversitesi ile ilgili olması 
sebbiyle komisyon katılmıyor. Hükümet... Ka
tılmıyor. Takririn dikkate alınması 'hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir efendim. Maddeyi 
oylarınıza arz 'edeceğim. Kabul edenler... Et-
'miyenler... Kabul 'edilmiştir. 

Madde 4. — 19 Eylül 1963 ıtarihlli ve 336 
sayılı Kanunun birinci ımaddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir:. 

(1) ısayılı cetvele aşağıdaki kadrolar eklen-
ımiştir. Bu kadrolardan öğretim görevlileri hak
kında 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanu
nun 6 ncı ımaddesi hükmü uygulanır. 

Aylık 
Derece Adedi Unvanı tutarı 

2 5 Öğretim görevlisi 1 750 
3 15 » » 1 500 
8 15 Uzman 700 
9 15 Uzman 600 

10 15 Uzman 500 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye... 

MİHİTTİN KILIÇ ('Konya) — Soru sormak 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kılıç. 
Sayın Kılıç, sorunuza cevap verecek 'kişi 

yok kürsüde. Kürsüye buyurun ifade edin. 
Bu şekilde soru müessesesi işli emiş olur. 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Taciz et
memek için ben yerimden konuşmak istemiş
tim. Muhterem Başkan taltif buyurmak isti
yorlar. 

Muhterem arkadaşlar, bu kanunun esbabı 
ımucibesi işte adam bulamıyoruz, profesör bu
lamıyoruz, filân bulamıyoruz. Beşinci (madde
deki tazminatları verelim, 'güzel verelim. 'Ma
demki adam bulamıyorsunuz da bu kadroları 
neden istiyorsunuz? Burada demek iki bir te
zat var. Hem kimseyi bulamıyoruz kimse gel
miyor, bu 'ödenekleri vermeye imecburuz de
niyor. Hem ile böylece Ibir tezat husule geliyor. 
Beşinci madde üzerinde de konuşacağım var 
ama beşinci maddeye ıgelince onu arz edeyim. 

Bu hususu cevaplandırsın lütfen komisyon 
sözcüsü. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Soru sor
mak istiyorum. 

BAŞKAN — 'Müsaade buyurun, -sözcü kür
süye gelsin. 

Buyurun Sayın Cebe. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURGUT 

CEBE (Ankara) — Efendim, 1963 senesinde 
kurulmuş olan Karadeniz Teknik Üniversitesi
ne bu tarihe kadar tedrisat yapabilecek pro
fesör yahut doçent, asistan bulmak güçlüğü 
karşısında kalınmıştır. Bu durum muvacehe
sinde halin icabı ve zaruretin ifadesi olarak Ka
radeniz Teknik Üniversitesinde istihdam edil
mek üzere profesör, ve doçent bulunamamasın-
dan mütevellit öğretim görevlisi tedariki cihe
tine gidilmiştir. Burada 4 noü .maddenin içinde 
'mündemiç kadrolar bu yüzden Hükümet tara
fından ihdas edilmiştir. Eğer profesör veyahut 
doçent bulmak imkânı hâsıl olsaydı bu cihete gi
dilmesinde zaruret hâsıl olamazdı. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç, soru. 
MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Ben de rica 

ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Artukmaç evvelâ iste

di size de soru müessesesini işletip vereceğini. 
MUIIUTTİN KILIÇ (Konya) — Ben de gö

rüşmek istiyorum, sorumun devamı olarak. 
BAŞKAN —• Siz görüştünüz efendim, bir 

'dakikanızı rica 'ederim, Sayın Kılıç. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Burada 
uzman tâbiri var ve karşısında ücret konulmuş. 
Uzman denilince akla ehliyetli ve kabiliyetli şahıs 
gelir ve böyle anlaşılır. Böyle şahıslara da her 
halde şahsı ile mütenasip aylık veya ücret ve
rilmesi gerekir. Burada uzmanların aylığı 500 li
ra olarak gösterilmiştir. Bu ücret uzmanlığın 
görevi ve alacağı ücretle kabilitelif değildir. 
Bunun "neden böyle olduğunu lütfetsin izah bu
yursunlar. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Cebe. Sayın 
Artukmaç, uzman kadrolarını unvanları ile ka
bili telif görmüyorum diyorlar. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURGUT 
CEBE (Ankara) — Burada aylık tutarı, 1 750, 
1 500, 700, 600 ve 500 olarak gösterilmiş olanlar 
müktesep bir hak teşkil edecek mahiyeti münde
miç değil, kanaatimize göre, Dışarda bulunan ve 
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üniversitenin içinde icrayı faaliyet edecek olan 
kimselere aidolan birtakım aylık tutarlardır. Bir 
doçenttir. Veyahut muayyen bir saha içinde çalış
makta olan ve aylığı bulunan kimselerin o aylık
ları yine tedrisat sırasında devam edecektir. 

BAŞKAN — Sayın Cebe, Sayın Artukmaç'm 
beyan ettiği husus, Trabzon Karadeniz Üniversi
tesi için alman bu uzman kadrolarında mevcut 
500, 600, 700 liraların uzman unvaniyle kabili-
telif bulunmadığını, acaba bu kadrolarda ne gi
bi kişileri istihdam edeceğimizi, nasıl uzman olup 
da 500 lira ile bir uzmanı Teknik Üniversiteye 
sağlıyacağımızı öğrenmek isterler Esas soru o 
efendim. Yani, uzman 500 lira. Böyle bir uz
man olamaz, diyorlar, Sayın Artukmaç. 

TURGUT CEBE (Devamla) — Efendim, 
bu tasarının 5 nci maddesinde de bu hususta sa
rahat var. Ayrıca % 100 mahrumiyet zammı 
hususu da bahis mevzuu olmakta. 

BAŞKAN — Bu uzmanlar asistan mı olu
yorlar efendim? Öğretim görevlisi mi? 

TURGUT CEBE (Devamla) — Efendim, bu 
kanunla, dışarda icrayı faaliyet eden ve üniver
site içinde vazife görmesi muhtemel olan kim
selere raci olan bir husustur. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Müsaade 
buyurulursa sözlerimi tekrar aeıklıyayım. Bura
da zikredilen ismi ile müsemma uzman şahıslar, 
üniversitede son derece ciddî vazife gören kimse
ler olacaktır. Bunların burada alacakları 500 
lira ek görev ücreti mi, yoksa bir uzmanın aylığı 
mıdır? Bunların esas görevleri fakültede uzman
lık görevi mi olacak? Böyle olunca bu uzman
ların alacakları bu para kendi unvanları ile 
mütenasip görülmekte midir? 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Burada bunlar kadro itibariyle uzman denmiştir. 
Uzman gösterilmiştir. 

TURGUT CEBE (Devamla) — Efendim. Hü
kümet böyle muvafık görmüş ve getirmiş, biz de 
üzerinde fazla durmadık. 

BAŞKAN — «Hükümet, uzman kadrosu ola
rak muvafık görmüş, bu kadar istemiş, ve Meclis
lere bu şekilde sevk etmiş» diyor. 

Sayın Kılıç, buyurun sorunuzu sorun. 
MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Deminki so

rumu yeniden açıklamak istiyorum. Burada kad
rolar, profesör kadrosu oluyor, diğer kadrolarda 
duruyor, bunlar kullanılmamış. Şimdi profesör 

yerine «uzman» diye bu kadroları da alıyorsunuz. 
Bunu nasıl telif ediyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın Cebe, «Bu cetvel daha 
doldurulmamış, kullanılmamış» der Sayın Kılıç. 
«Ek cetvele ilâveler yapılmaktadır, bunun ge
rekçesi nedir--/ derler. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Büyük maaşlı profesör bulunmazsa bunlar tâyin 
edilecektir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURGUT 
CEBE (Ankara) — Efendim, öğretim görevli
siyle üniversite camiasının içinde çalışan profesör 
arasında çok fark var. Öğretim görevlisi hiniha-
cette kullanılacak bir elemandır. Bir profesör tâ
yin edildiği takdirde 1 750 lira üzerinden gayet 
tabiî muamele görecek değil. Onun derecesi üni
versite bünyesi içinde ne mertebede ise burada da 
istihdam edildiği zaman onun üzerinden maaş 
alacaktır. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır, efen
dim. 

ÖMER LÛTFİ BOZCALI (İzmir) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN —- Konuşmak mı istiyorsunuz? 
Madde üzerinde, buyurun. 

ÖMER LÜTFÎ BOZCALI (İzmir) — Muh
terem Başkan, kıymetli arkadaşlarım, bir te
reddüdümüzü izale için söz aldım. Komisyonu
muzda da bu mevzu görüşülüp müzakere ve 
münakaşa edilmiş bulunuyor. 

BAŞKAN — Madde lehinde mi konuşuyorsu
nuz Sayın Bozcalı? 

ÖMER LÛTFÎ BOZCALI (Devamla) — Le
hinde. Kadroların üzerinde 4 ncü maddedeki tet
kik Duyurulduğu zaman görüleceği üzere, öğ
retim görevlisi, uzman yazılıdır. Diğerleri yok
tur. Halbuki burada vazife alacaklar 3 ncü 
maddede ve 5 nci maddenin diğer bentlerinde 
sayılır. 3 ncü maddede, «Öğretim görevlileri» 
nden sonra «Okutmanlar, uzmanlar, mütercim
ler ve asistanlardan teşekkül eder» denir. Bura
da kadro durumlarına göre ihtisas erbabına şu 
savılan, 700, 600, 500 lerin karşılığı ve kanunda 
sayılan diğer zamları ve yevmiyeleri almak su
retiyle bu vazifeyi yapacaklardır Bu cetvelde 
diğerleri sayılmamıştır. Bu kadrolardan istifade 
içindir. Bu ciheti tavzih etmek için söz almış bu-
lunuvorum. Teşekkür ederim. 

ZİHNÎ BETİL (Tokat) — Arkadaşımız Ko
misyon adına mı konuştular? 
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BAŞKAN — Hayır, şahısları adına maddenin 
lehinde konuştular. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Bendenizin Ko
misyondan bir sorum vardır. 

BAŞKAN — Kürsüyü teşriflerinizi rica ede
ceğim. 

ZÎHNİ BETİL (Tokat) — Muhterem arka
daşlar, üniversitelerimizin çoğalmasını can ve gö
nülden arzu ederiz. Hepimiz de biliriz ki üni
versitelerin çoğalması yalnız bina, dersane ve 
öğrenci meselesi değildir. Aynı zamanda öğre
tici, profesör, doçent ve asistan meselesidir. 
Ben burada bir noktayı öğrenmek istiyorum : 

Asistan bulamıyoruz, doçent 'bulamıyoruz. 
profesör bulamıyoruz, o halde bundan çıkan 
ne'tiice şu oluyor : Öğretmeni 'düşünmeksizin sa
dece fe'inayı, dersanesini ve öğrenciyi nazara 
alarak biz fakülte açmışız, üniversite açmışız. 
Bu takdirde tedbir palyatif oluyor. 

Eğer buradaki uzman sözünden maksat; 
Trabzon'daki Bayındırlık Müdürüne o üniver-
site'de ders verip o dersin ücretlini karşılama'k-
sa, bu yanlış bir yoldur. Verdiğimiz yetki ne 
ye'tJkisidir, ne mahiyettedir ? Sözcü bu hususu 
açıklamadı, bendeniz tenevvür edemedim. Bina
enaleyh, üniversite açtığımıza göre kapatmak 
hüner değildir. Onu acık tutmak ve açılanlara 
yenilerini eklem'etk lâzımdır. Bize düşen görev 
budur. Ama bugünün şartlarına göre bulama
dık diye asistanı, 'doçenti ve profesörü onlar 
'tarafından kabili ifa yani ehliyet isteyen bir 
vazifeyi onlar ölçüsünde ehil olmıyan kimse
lere gördürmek de hatadır. Bu suretle okuta
caklarımızdan da beklediğimiz neticeyi göre
memekteyiz. Zararla karşı karşıya kalırız. Bi
naenaleyh, madem ki, asistan, doçent ve pro
fesör bulamadık, o halde kapatalım demiyo
rum. Yenilerinin açılmasını da canı 'gönülden 
temenni ediyoruz, ama ancak asistan, doçent 
profesör tarafından ifa 'edilmesi mümkün olan 
ilmî ehliyet istiyen bir görevi ve ödevi o ehli
yete ulaşmamış kimseler tarafından gördürül
mesi yolunu açmak: gibi maksada aykırı bir 
yetki veriyorsak bunu esirgiyelim. Trabzon'
daki öğrencilerin yetişmeleri için gerekirse di
ğer üniversitelere, fakültelere yerleştirmeleri 
gibi bir im'kân arıyahm, eğer asla Ibulamıyor-
sak asistanı, doçenti ve profesörü. Bunu öğ-

I renmök İstiyorum. Aslolan, kalbîli ihmal ol 
mak suretiyle, bu kanunla vereceğimiz yetki 
Hükümet tarafından kullanıldığı takdirde na-

Lsil bir manzara ne şekilde bir netice ile 
karşılaşacağız? Sözcünün izahı tatmin edici 
olmamıştır. Bendeniz tenevvür etmek ihtiya
cını hissettim. 

BAŞKAN — Sayın Betil görüşmesinde ba
riz bir misal söyledi. Meselâ dedi, 'Trabzon'da 
Bayındırlık Müdürüne öğretim görevi verilme
sin, dedi. Yani esas mesele orada. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ 'TURGUT 
GEBE (Ankara) — Efendim, bu maddede 
kasdedilen husus şu; uzman dediğimiz zaman 
bilfiil 'kürsüde vazife görecek 'eleman olarak 
mütalâa edilmemiştir. Bunların doğrudan doğ-

I rüya vazifesi yardımcı mahiyettedir. Bu ba
kımdan bu kadrolara bu kadar mahdut bir üc-

I ret konulması uygun görülmüştür. 
Öğretim görevlisi, bunun dışında mütalâa 

I edilmiştir. Bu bakımdan bir Nafıa Müdürünün 
I veyahut o kürsüde 'vazife -görmesi 'ihtimal dâhi-
I liride olan 'bir kimsenin 'kifayetsiz bîr mes-
I lek'ten veyahut her hangi bir memuriyetten se

çilmesi hususu bahis mevzuu edilmemiştir. Öğ-
I retim görevlisi zaten bütün fakültelerde ve 
I üniveristelerde bahis 'mevzuudur ve elyak 

kimselerden seçilmiştir. Ama uzmanların duru
mu 'böyle değildir. Bunların fonksiyonu sade-

I ee yardımcısıdır. Lâıboratuvar çalışmalarında 
ve fakültenin içerisindeki profesör ve öğretim 

I görevlisine yapacağı yardım bakımmdan. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
I Madde 'üzerinde başka görüşme isteyen sa

yın üye? Yoik... 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 
Madde 5. — 16 Şulbat 1965 tarihli ve 535 

sayılı Kanunun 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
I değiştirilmiştir. 

I A) Atatürk Üniversitesi, Karadeniz Teknik 
Üniversitesi ile ve Ankara Üniversitesine bağlı 

I olarak açılan Diyarbakır Tıp Fakültesinde sürek-
I li olarak görev alan öğretim üyesi, öğretim gö

revlisi, uzman ve asistanlarla 4936 sayılı Üniver
siteler Kanununun 115 sayılı Kanunla değişik 
62 nci maddesi gereğince geçici olarak görevi en-

I dirilen öğretim üyelerine bu görevi fiilen yaptık-
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lan sürece, her ay bütün 'istihkaklarından ayrı 
olarak aşağıda gösterilen oranlarda mahrumiyet 
ödeneği verilir. 

a) Profesörlere 1 nci derece brüt -maaşın 
yüzde yüzü, 

b) Dooen'tlerden 3 ncü dereceye veya daha 
az olanlara 3 ncü derece brüt maaşın yüzde yü
zü, 3 ncü der'eceden daha yüksek olanlara al
makta oldukları brüt maaşın yüzde yüzü. 

e) Öğretim görevlisi ve uzmanlar ile asis
tanlardan 'maaşı, 7 nci derece ve daha az olan
lara 7 nci derece brüt maaşın yüzde yüzü, 7 nci 
dereceden daha yukarı olanlara almakta olduk
ları brüt maaşın yüzde yüzü. 

B) 4963 sayılı Üniversiteler Kanununun 115 
sayılı Kanunla değişik 62 nci maddesi gereğince 
Karadeniz Teknik Üniversitesinde geçici olarak 
görevlendirilen öğretim üyelerine, bu görevi fii
len yaptıkları sürece her gün için diğer istihkak
larına ve (B) fıkrasında yazılı mahrumiyet öde
neğine ilâve olarak (100) lira tazminat verilir. 

C) Bu maddede söz konusu olan tazminat 
ve Ödenekler 'hakkında 7244 sayılı Kanunun 3 
ncü maddesi uygulanmaz. Bu üniversitelerde 
geçici o İrak görevlendirilenlere 10 Şubat 1954 
tarihli ve 6345 sayılı Harcırah Kanununun 42 
nci maddesinde kabul edilen geçici görev yev
miyesi verilmez. 

D) Bu maddeye göre ödenen 'tazminat ve 
ödenekler hiçbir surette müktesep hak teşkil 
etmez. 

E) Bu maddeye göre verilen 'tazminat ve 
Ödenekler üniversiteler Personel Kanununun 
yayınlanacağı tarihi izliyen aybaşma kadar 
devamı eder. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç buyurun. 
MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Muhterem 

arkadaşlar, geçen defa da huzurunuzu işgal ede
rek bir konuşma yapmıştım. Lütfedip, Komis
yondaki kıymetli arkadaşlarım tasarıyı geri al
mışlardı. Bugün bendeniz hâlâ bu okunan be
şinci maddede tam mânasiyle tenevvür etmiş de
ğilim. Sebebi şu muhterem arkadaşlar. 

Şimdi geliyor beşinci madde, (A) diyor. Ge
liyor, her ay bütün istihkaklarından ayrı olarak 
bu görevi filân yaptıkları sürece, işte, şunlara 
yüzde yüz, şunlara yüzde yüz... Belki bâzı ter
tip filân hataları oluyor. Mühim değil, bunlar. 

Bunlar mühim değil. Veriliyor. Geçen sefer de 
sordum, sarih olarak, tekrar soruyorum. İstan
bul'da bulunan bir profesör, Ankara'da bulu
nan bir profesör gidecek, şimdi, Cuma günü sa
bahleyin 9 da kalkan uçakla hareket edecek 
Trabzon'a varacak, Trabzon'da üç ders okutup, 
akşam uçağı ile bu profesör Ankara veya İstan
bul'a dönecekse, dönerse, tatbikat böyledir, 
hattâ bütün arkadaşların affını rica ederim, bir 
muhterem arkadaşım burada oturan bir muhte-
terem arkadaşımıza ait çok kıymetli çok âlim, 
çok vatanperver, çok vatan kurtaran profesör 
var ama, bir arkadaş koridorda anlattı telefon
la dersini yazdıran profesör de varmış. Telefo
nu açıyor, alo ben falan profesör, şu dersi yazın 
diye. Şimdi benim arz ettiğim de haftada bir 
Cuma günü gitti, Cuma günü akşam yok. Bu 
maddeye göre, sordum, söyledim, bağırdım, bun
ları. her ay bu görevi fiilen yapdıkları sürece, 
ne demek? Yani, gelmiş, adam Trabzon'da otu-
tuyor, pekâlâ canla, başüstüne verelim. Fakat 
bulamıyoruz, edemiyoruz bunun için bu tazmi
natı veriyoruz deyip de acaba dolaylı bir yoldan 
yine anlıyamadığımız bir muameleye mi mâruz 
kalmıyor? Sarih olarak soruyorum, diyorum ki, 
Ankara'dan, İstanbul'dan kalkıp gidip haftada 
bir ders okutan da maaşının % 100 ünü alacak 
mı? Bana göre asla bu profesör buna müstahak 
değildir. Bana göre hangisi müstahaktır? İstan
bul'da oturmıyacağım, şu yazılan ödeneği alaca
ğım deyip, bağrına basıp, biraz da memleket 
sevgisini içine katıp, - tuz biber olarak - gidip 
orada oturana, isterlerse arkadaşlar % 100 ün de 
üstünde verelim. Fakat böyle gece konduca ora
ya gidip, dolambaçlı yoldan, bu paralar gide
cekse asla ve kata rey vermiyeceğim, arkadaşlar. 
Rey verecek durumda değilim. Sarih olarak so
ruyorum. Evet, bunlar gelecek, maaşını da bu
radan alacak, tazminatını da buradan alack, 
Trabzon'un havasını, Diyarbakır'ın havasını te
neffüs edecek; Erzurum'daki Atatürk Üniversi
tesinde bulunacak bu paraları böyle alacaklar 
diyebiliyorlarsa ; İstanbul Üniversitesinden gel-
miyecek, Ankara'dan gelmiyecek diye biliyor
lar ve bunun mâni tedbirini gösterebiliyorlarsa, 
ki, şu tedbiri, bu kanuni müeyyideyi getirdik 
diyorlarsa az görüyorum, biraz daha fazla vere
lim. Eğer bunları böyle demeyip de, arz ettiğim 
gibi olacağı anlaşılırsa ben müspet oy veremiye-
ceğim. Saygılarımla arz ederim. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde başka görüş
mek istiyen sayın üye?.. Yok... 

Komisyon adına buyurun Sayın Cebe. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURGUT 

CEBE ((Ankara) — Efendim, bu göreve tâyin 
edilmiş olan gerek misafir profesör "olarak, ge
rekse, asli kadro içinde vazife almış olan 
kimseler, devamlı olarak bulundukları fakülte 
içinde vazife göreceklerdir. Ancak burada -okul 
içinde tedrisat yapanlar, üniversite içinde mesai 
gösteren öğretmen ve profesörü birbirinden 
tefrik etmek zarureti vardır. Üniversite için
de bulunan kimse her ders başına veyahut da 
fakültenin, müessesenin içinde bulunduğu müd
det içinde vazife görüyor mânasını çıkar
mamak lâzım. Bir profesör hini hacette bulun
duğu fakültenin sınırları dışına da çıkmak 
suretiyle o fakültenin veya üniversitenin me
saisine katılır ve oradan uzaklaşmış telâkki 
edilmez. Derse girmiyebilir ve asistanını dahi 
bu hususta ders vermeye yönetebilir. Profe
sörün vazifesi, tek başına sınıf içinde takrir 
vermekten ibaret değildir; bir araştırıcı po
zisyonunda, bir mütehassıs pozisyonunda ve 
aynı zamanda bir okutan pozisyonunda da üni
versite progesörünü, öğretim görevlisini te
lâkki etmek zarureti vardır. Kaldı ki, Buraya 
misafir profesör olarak tâyin edilmiş olan 
Ikiımselıer... Nisan ayının 14 ünden itibaren Trab
zon Üniversitesinde mesai görmektedirler. Ve ya
vaş yavaş da bir senelik, iki senelik bir mesaiye 
yönelebilmek için evlerini Tarabzon'a naklet
mek cihetine gitmektedirler. a 

İki yerde ev açacakları ev İstanbul'da veya
hut başka bir bölgede öteden beri alışılmış bir 
hayat sürdükleri nazarı itibara alınarak bu 
maddenin tedvini cihetine gidilmiştir, Keyfi
yeti arz ederim, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Cebe, bir nokta daha 
var.. 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Sarih ola
rak soruyorum. 

BAŞKAN — Bir gün için tayyareyle İstan
bul'dan Trabzon'a, Aankara'daın Trabzon'a gitti, 
akşamına döndü. Maddenin içerisinde ay 
tâbiri var... 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Hah... 
BAŞKAN — Sayın Kılıç, bu bir gün me

sai karşılığında kanunumuzda yazılı yüzde yüz 

birinci derece tazminatı alacak mıdır, alama
yacak mıdır. Bunu öğrenmek istiyor. 

TURGUT CEBE (Devamla) — Alacaktır 
efendim.. (Alamıyacaıktır .sesleri.) 

HÜKÜMET ADINA MİLLÎ EĞİTİM 
BAKANLIĞI MÜSTEŞARI YARDIMCISI ALİ 
RIZA ÖZGÜÇ — Almıyaea'ktır. 

BAŞKAN —• Madde dikkatle izlenirse, sü
rekli tâbiri vardır. Ve bir de ay tâbiri vardır. 
Bir aylığa istihkakı kesbetme'k, bir ay hiz
met etmeyi icab ettirir kanısındayım. Özür 
dilerim Başkan olarak müdahale ettim. Komis
yonun kanaati? 

TURGUT CEBE (Devamla) — Efendim, 
buraya tâyini takarrür etmiş olan öğretim gö
revlisinin gayet tabiî İstanbul'a veyahut bu
lunduğu yere gidip gelmesi muhtemeldir. Bu 
demek değildir ki, tedrisatın yarısını İstan
bul'da veya her hangi bir fakültede devam 
ettirecek, diğer yarısını da bulunduğu müd
det içinde Trabzon Üniversitesi içinde devam 
ettirecek. Böyle bir şey bahis mevzuu değil. 
Bir profesörün, öğretim üyesi veya görevlisi
nin görevi, devamlı olarak, sürekli olarak 
Trabzon Üniversitesinde vazifeli olarak buluna
caktır, devanı edecektir. Yoksa şehri terk 
etmekle veyahut bulunmakla alâkalı değildir. 
bu maddenin kaseli. 

BAŞKAN —• Sayın Ce'be, maddede bir sü
rekli, bir ele geçici görev var.. Sürekli olursa 
mesele yok, devamlı. 

Bir de, geçici görev vardır. Sayın Kılıç'm, 
geçici görevin açıklanmasındaki ısrarı aylık mı
dır? Çünkü, ay tâbiri de vardır, orada. Zanne
diyorum ki, tatbikat ta halen İzmir Ege Ü nıver-
sitesine ve Erzurumdaki Atatürk Üniversitesine 
giden hocalar derslerini orada aylık olarak 
ayarlıyorlar ve bir ayluk, iki aylık ders vermeye 
gidiyorlar. Bugünkü mer'i tazminatı da bu su
retle alıyorlar. 

TURGUT CEBE (Devamla) — Şimdi bura
daki bahis konusu edilen husus şu : «Her ay bü
tün istihkaklarından ayrı olarak aşağıda göste
rilen oranlarda mahrumiyet ödeneği verilir» di
yor. 

Burada zikredilen husus, her halde maaşın 
tahakkukunu nazarı itibara almak suretiyle kay
dedilmiş. 

BAŞKAN — Yani aylık diyorsunuz, ay hiz
meti vardır. Ay açıklığı var. 
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TURGUT CEBE (Devamla) — Efendim her 
ay bütün istihkaklarından ayrı olarak... 

BAŞKAN — Yani bir gün, üç gün, beş gün 
çalışmak bir yüzde yüz aylık tazminatı almaya 
hak kazandırmaz diyorsunuz. Yüzde yüz birinci 
dereceden tazminat alabilmesi için en az orada 
bir ay çalışması lâzımdır. Diyorsunuz. Değil mi 
efendim ? 

TURGUT CEBE (Devamla) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Artukmaç, buyurun efendim, soru. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Efendim 

Sayın Sözcüden şunu istirham ediyorum. Misafir 
profesörden bahis etti. Misafirliğin kıstası ne
dir? Benim anlayışıma göre misafir üç gün için 
'gelir ders verir gider bu misafir olur. Bir de 
Tanrı misafiri vardır, altı ay durur bu da misa
fir olur. Bunlar arasındaki fark nedir? Misafiri 
nasıl izah ederler? 

BAŞKAN — Kanunda misafir profesör diye 
bir tâbir yok. Geçici görev, sürekli görev var 
efendim; izah ederken olmuş. Biz maddeyi gö
rüşüyoruz ; geçici ve sürekli görev var, misafir 
profesör, görevli diye bir şey yok maddede. 

TURGUT CEBE (Devamla) — Efendim, Üni
versiteler Kanununun 62 nci maddesine göre 
«İki yıla kadar görevlendirilmiş olanlara» terim
ler bakımından üzerinde durmıyalım. Ben bunu 
yabancı memleketlerde tesmiye edilen «gest» pro
fesör dediğimiz misafir profesör mânasına al
dım, geçici görevlendirmeyi. 

BAŞKAN — Sayın Atmaca; sorunuz. 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Soru de

ğil, söz efendim. 
Sayın Rendeci; sözünüz var mı? Yok. 
Sayın Atmaca, buyurun. 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın Baş

kan, değerli cirkadaşlarım, bu söz konusu olan 
tasanda üç üniversitede görevlendirilecek profe
sör, asistan, doçent ve diğer uzmanların üç kate
goriye ayrılması mecburiyeti vardır. Ye kanun 
da ona göre düzenlenmiştir. 

Birincisi, daimî orada yani, Karadeniz Tek
nik Üniversitesinde çoluğuyla, çocuğuyla daimî 
bulunup ve yönetmeliklerin kendilerine tahmil 
ettiği dersi her hafta veya her gün vermek su
retiyle orada ikamet edenler. 

ikincisi, geçici olarak görevlendirilenler. 
Bunlar geçici olarak görevlendirilir. Günlük ge

çici değildir, iki yıl, asgari iki yıl müddetle gö
revlendirilenlerdir ki, bunlar da daima orada 
oturacaklar ve bunlarda tazminat alacaklardır. 
Bunun dışında istanbul, Ankara veya her hangi 
bir üniversitede geçici olarak görevlendirilen ve 
muayyen günlerde haftanın, ayın muayyen za
manlarında gelip giden profesör veya diğer ihti
sas elemanları ancak komisyonda da ifade edil
diği gibi, geldiği günler için 100 lira yevmiye 
alacak, fiilen vazife yaptığı günler için. Diğer 
günler için bir yevmiye alması mevzuubahis de
ğildir. Esasen bunlar mevcut Harcırah Kanunu
na göre oraya gönderilmiş olsalardı, kesintiler
den sonra zaten ellerine 38 lira harcırah geçecek
ti. Bu kanun bunu 100 liraya çıkarmıştır. Haddi
zatında bu profesöre geçici olarak verilen ücret 
mevcut kanuna ilâveten 62 liradır. Arkadaşları
mızın hassasiyetle üzerinde durdukları ve haklı 
oldukları bir konu bu, geçici olarak görevlendi
rilenlerin aylık değil, vazife gördükleri ve ders 
okuttukları veya lâboratuvar çalışmaları, tatbi
kat yaptıkları günler için 100 lira yevmiye al

maları nıevzuubabistir, bunun dışında bir yevmi
ye almaları mevzuubahis değildir. Ancak gerek 
iki sen müddetle geçici olarak, gerek daimî ola
rak orada görevlendirilen hocaların ücret alabil
meleri, daha doğrusu tazminat alabilmeleri dai
ma orada kalmalarına bağlıdır. Ancak hastalık 
ve saire gibi meşru bir mazeret veya görevle ay
rılmalarında umum mevzuatın tâyin ettiği ki, 
iki ayı geçemez, iki ay müddetle ücret alabilir
ler. Bunun dışında tazminat ve yevmiye alamaz
lar, bu komisyonda da inceden inceye bu husus
lar tartışıldı, bir şüpheye mahal kalmaması için 
arz ediyorum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Atayurt, 
buyurun. 

MEHMET FAtK ATAYURT (Uşak) — 
Muhterem Başkanlık Divanı, değerli üyeler; mü
zakere konusu olan 5 nci maddede tadili teklif 
edilmiş bulunan 16 Şubat 1965 tarihli 535 sayılı 
Kanunun birinci maddesinin değiştirilmesi zım
nında (A) ve (B) fıkrasında baştan itibaren 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ncu satırda, bu görevi ke
limesinden sonra aylar itibariyle muntazaman 
ve bu görevi fiilen yaptıkları sürece denmek su
retiyle, yani bu «görevi» ibaresinden sonra aylar 
itibariyle muntazaman ve ifadesinin buraya ek
lenmesi halinde sorular cevaplandırılmış olacak-
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tır. Bu değişik şekli ile maddenin kabulü halin
de hakikaten orada görevi anladığımız mânada 
ifa eden profesör, doçent, asistan veya öğretim 
üyelerine hak etmiş oldukları paranın verilece
ğini arz ve teklif ederim. Bu bakımdan Başkan
lığa bir de önerge sunuyorum, iltifat buyurula-
rak tashihini istirham ederim. 

BAŞKAN — 5 mci madde üzerinde görüş
mek isitiyen başka sayın üye? Yok. İki takrir 
var efendim, aykırılık derecesine göre oyları
nıza arz edeceğim. 

Senato1 Başkanlığına-
5 neti maddenin tekrar tetkiki için komisyo

na iadesini arz ve telklif ederim. 

Konya 
Muhittin Kılıç 

BAŞKAN — Maddenin Komisyona iadesi 
teklif edilmektedir. Komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURGUT 
CEBE (Ankara) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADINA 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞAR 
YARDIMCISI ALİ RIZA ÖZGÜÇ — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon katıl
mıyor, 5 nci maddenin komisyona iadesi husu
sunda talkririn dikkate alınmasını oylarınıza 
arz ediyoruım. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Atayurt'un takririni okutuyorum. 

Başkanlığa 
Değişik 1 nci maddenin (A) ve (B) fıkra

larındaki tou görevi ifadesinden sonra «oylar 
itibariyle muntazaman ve» ifadesinin efelenme
si suretiyle maddenin tedvinini arz ve teklif 
ederim, 

Uşak! 
Meihımet Faik Atayurt 

BAŞKAN — (A) fılkrasının bu görevi ay
lar itibariyle muntazaman ve fiilen yaptıiklan 
sürece tâbiri Sayın Atayurt tarafından... 

MEHMET FAİK ATAYURT (Uşak) — 
Her ifei fıkraya eklemek suretiyle arkadaşla
rın ileri sürdükleri hususlar tbertaraf edilmiş 
'Oİacaiktur. 

BAŞKAN — (A) ve (B) fıkrası. (B) de ki 
yerini ide bulalım. Bu görevi (A) ve (B) f o 
rasında mevcut her iki ibareye de «aylar itiba-
riyle muntazaman ve» tâbirlerinin ilâvesi telk
lif edilmektedir. 

Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURGUT 

CEBE (Antkara) — Kaibul etmiyoruz. 
BAŞKAN — Hüfcümet? 
HÜKÜMET ADINA M. E. B. MÜSTEŞAR 

YARDIMCISI ALİ RIZA ÖZGÜÇ — Efendilini 
tatbikatta bir tereddüt yolktur. Bu % 75 ola
rak asıl (bükümleri uygulanmaıkftadıır. Vazife 
fiilen görülmediği sürece bu ücretler ödenımıeik-
te gibi birşey ilâve yapmaya lüzum oimadığı-> 
na kaanüm. 

BAŞKAN — Fiilen ifa müddet olarak neyi 
beyan ediyor Hükümet sözcüsü? 

HÜKÜMET ADINA M. E. B. MÜSTEŞAR 
YARDIMCISI ALİ RIZA ÖZGÜÇ — Orada 
bulunduğu vazifenin başımda bulunduğu sü
rece. 

BAŞKAN — Ay, .gün o'larafk? 
HÜKÜMET ADINA M. E. B. MÜSTEŞAR 

YARDIMCISI ALİ RIZA ÖZGÜÇ — Ay ola
rak tabiî. 

BAŞKAN — Ay olarak. Tatbikat bakımın
dan Hükümet sözcüsü bir sakınca yolktur, bu 
ay olarak ifadesi mahfuzdur ve tatbikatta da 
böyle (gidecektir. O bakımdan Sayın Atayurt'
un teklifinin ilâvesine taraftar olmadıklarını 
beyan eder. Komisyon da aynı görüştedir. 

MEHMET FAİK ATAYURT (Uşak) —. 
Müsaade ederseniz bir somım var. 

BAŞKAN — Benden soru olmaz. 
MEHMET FAİK ATAYURT (Uşak) — 

Hayır Hükümetten. 
BAŞKAN — Siz takririnizi verdiniz. Tak

rir hakkında İçtüzüğümüze göre Komisyondan 
ve Hükümetten mütalâa alınır. Siz de fikrini-' 
zi beyan ettiniz. Takrirleri oikuttuk, oya arız 
ederiz, görevim bundan ibarettir. Soru ile hal
ledilmez. Size söz verirsem münakaşa açmış 
oluruz. 

Sayın Atayurt'un taikririnin dikkate .alın
masını oylarınıza arz ediyorum. Kabul buyu
ranlar... Kaibul eftmiyenler... 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkan, 
Komisyon üyesi olup da Komisyon raporu aley
hinde oy veren var mı, teslbit ettiniz mi? 
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(BAŞKAN — İçtüzüğümüzde oy serbesttir. 
Vazıı imza ile kabili telif görmüyor Başkanlık 
Divanı. Ancak kürsüye gelip görüşme anında 
komisyon raporumun aleyhinde konuşamaz le
hinde konuşabilir. Oyunda serbesttir. Takri
rin dikkate alınması hususu Sayın Zihni Be-
ıtil'in oylama esnasında pelk tatbikatı olmıyan 
bir davranışı ile inkıtaa uğradı. Tekrar tak
ririn dikkate alınması hususunu oylarımıza 
arz ediyorum. (A. P. sıralarından Sayın Baş
kanım, zil çalın gelsinler, sesleri) 

Dikkate alınması hususunu oylarımıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etımiyenler... Ka
bul edilmiştir, efendim. (Anlaşılamıyan bir 
müdahale) 

Ne yapalım efendim, yani bir kısım takrir
ler kabul olmadığı anda itiraz »ebketmiyor, 
kabul edildiğinde itiraz sebkediyor. Mesele, 
Başkanlığın takriri üzerinde fikri olamaz ama 
Sayın Atayurt'un verdiği takrir de meseleye vu
zuh veriyor. Tadil şeklinde takriri oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmdy enler... 
Tadil veçhile kabul edilmiştir, 

Madde Millet Meclisinden 'gelme şiekli de
ğiştiği cihetle açık oylarınıza arz edilecektir. 

Madde 6. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen Sayın üye? Yak. Yalnız bir takrir var
dır efendim okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
6 ncı maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz vie teklif ederim. 

Denizli 
Hüseyin Atmaca 

Madde 6. — Bu kanun 15 Nisan 1967 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Aleyhinde 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Aleyhinde buyurunuz Sayın 
Kılıç. 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Muhterem 
arkadaşlar, zannederim ki, çolk kıymetli, benim 
çok beğendiğim Başkanımız 6 ncı yürürlük 
maddesini esasen konuşmamalıydı şimdi. Çün
kü 5 nci madde değişti. Açık oya sunulacak. 
Neticesi yok. 

Halen Sayın Atmaca arkadaşımızın beyanı 
bütün hatkkı müktesep, hukuk kaidelerini ih
lâl eder mahiyette. Kanun çıkar ondan sonra 
yürürlüğe girer. Hattâ bâzı kanunlar .aybaşın
da yürürlüğe girer. 15 Nisanda yürürlüğe gi
rer. Böyle şey olmaz. Kabul edilemez, bu tak
rir, hukuk tekniğine aykırıdır. Arz ederim, 
saygılarımla. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka? 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Lebinde 

söz istiyorum, 
BAŞKAN — Zaten takrir sizim, takririni

zin lehinde olmaz. (Takririni geri alıyor, ses
leri) 

Arkadaşlar, takririnizi geri aldığınızı ifade 
ediyorlar. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Hayır. 
BAŞKAN — Almıyorsunuz. Takrire foo-» 

'misyon ve Hükümet katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURGUT 
CEBE (Ankara) — Katılmıyoruz, 

HÜKÜMET ADINA M. E. B. MÜSTEŞAR 
YARDIMCISI ALİ RIZA ÖZGÜÇ — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon takri
re katılmıyor. Takririn dikkate alınmasını oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etımi
yenler... Kabul edilmemiştir. 

6 ncı maddeyi okunan şekli ile oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenleır... 
Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURGUT 
CEBE (Ankara) — Bir bata yapılmış efen
dim. 

BAŞKAN — Tabı hatası mı? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURGUT 

CEBE (Ankara) — Evet efendim. Geçici Ko
misyonun kabul ettiği, 6 ncı sayfasında 20 Ma
yıs 1955 tarihli olacağı yerde 1965 tarihli şek
linde yazılmış. 

BAŞKAN — Biz tashihini yaptık ve o şekil
de okuduk efendim. Kanum başlığında 1955 
olarak okuduk. 

Madde 7. — Bu kanunun hükümlerini1 Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Kanunun tümü üzerinde ve lehinde sayın 
Zerin Tüzün. 

ZERİN TÜZÜN (Cumhurbaşkanınca S. Üye) 
— Sadece bir - iki temennide bulunmak üzere 
söz aidim. 

BAŞKAN — Komisyondasınız çünkü, le
hinde bir iki temennide bulunmak üzere buyu
run. 

ZERİN TÜZÜN (Cumhurbaşkanınca S. Üye) 
—• Sayın Başkan, sayın üyeler; ben, şimdi ka
bul buyurduğunuz bu kanun tasarısı dolayısiy-
le bir - iki temennide bulunmak ve bilhassa 
önemli gördüğüm bu konulara parmak basmak 
üzere söz almış bulunuyorum. Zira komisyonu
muzun birçok üyelerinin de katıldığı ve hepi
nizin da kabul buyuracağı üzere Doğu illerimiz
de açılmış bulunan üniversitelerimizin öğrenim 
elemanlarına tazminat verilmesini öngörmek
te olan bu tasarı, aslında bu meseleye ancak 
bir palyatif tedbir getirmektedir. Fakat mese
lemizi kökünden halletmemektedir. Nitekim ko
misyonumuz bu konu üzerinde esaslı şekilde 
durmuş, gerek verilecek bu tazminatlar mese
lesini, gerekse bu tazminatın verilmesi dola-
yısiyle ortaya çıkacak birtakım ikilikleri uzun 
uzun münakaşa etmiştir. Ancak bugün büyük 
bir çaresizlik içinde bulunan bu müesseselerin 
öğretim elemanları durumunu halletmek üze
re başka bir çıkar yol bulunamadığı içindir 
ki, bugün öğrenme aşkı içinde bulunan çocuk
larımıza bir imkân sağlamak üzere getirildi
ğine inandığımız bu kanun tasarısını komisyon 
olarak biz kabul etmek lüzumunu hissetmiş du
rumdayız. Ancak bu tasarı memleketin bilim 
sorunlarını halletme yolunda çalışmalar ve 
eleştirmeler yapma durumunda olan üniversi
telerimizin, biraz evvelde dediğim gibi, mese
lelerini halletmekten uzak bulunmaktadır ve 
mesele bu gibi palyatif tedbirlerle işi halletme 
yoluna gitmek değildir. İyi düşünülmüş, iyi he
saplanmış, her yönü ile iyi plânlanmış mües
seseler olarak kurulup, gelişmeleri üzerinde 
durmak gereğidir. Bu itibarla ben birinci plân
da Hükümetten memlekette çeşitli bölgelerde 
üniversiteler açmak yolu yerine yüksek okul
lar açılması yolunun tercih edilmesi ve ister 
üniversite, ister yüksek okul olsun bu müesse
selerim açılması hiç değilse asgari ihtiyaçları
nı temin etmesine bağlı kılınması ricasını uy
gun görmekteyim. Bundan böyle bu gibi mües

seselerin açılması için bina, araç, gereç yönün
den olduğu kadar öğretim üyesi yönünden de 
ihtiyaca yeterli imkân hazırlanmadıkça yeni 
yüksek öğretim müessesesi kurmak yoluna gi
dilmemesini bugün karşımızda bulunan bu ta
sarıda olduğu gibi birtakım zorlayıcı malî 
tedbirler almaya bizi mecbur bırakmamalarını 
bilhassa rica etmekteyim. 

Aynı şekilde üniversitelerimizin sayın üye
lerinden de bugün içinde bulunduğumuz bu 
çarpaşık durumu bir üniversiteler kanunu ile 
biran önce halletme yoluna gitmelerini ve çe
şitli kademelerdeki terfi imkânlarını yurdun 
biraz daha uzak olan köşelerinde vazife gör
meye bağlı tutarak ve üniversite öğrenim üye
lerini bu konuda bâzı müeyyidelere bağlıyarak 
bu meseleyi halletmede yardımcı olmalarını 
yine ricaya şayan görmekteyim. Bugün memle
ketin ilim ve irfan bekliyen gençlerini daha 
faydalı bir eleman olarak yetiştirmek zorun-
luğunu yüklenmiş bulunan kimselere bu gö
revlerini yapabilmek için hak ettiklerinin veya 
almakta olduklarının 4 ilâ 5 katını ödemeye 
mecbur olmak gibi ve çeşitli bölgelerde çalışan 
üniversite öğretim üyeleri arasında ikilik ya
ratacak birtakım müeyyideler getirmek gibi 
birtakım sıkıntılı durumlarım tekerrür etmeme
sini bilhassa burada açıklamayı ve ricada bu
lunmayı faydalı görmekteyim. Şimdi kabul bu
yurduğunuz bu kanun tasarısı ile sanıyorum-
ki, Türk Milleti adına vazife görmekte olan 
Parlâmentomuz bu memlekette yetişme aşkı 
içinde bulunan genç çocuklarına bu imkânı 
verebilmek için elinden gelen bütün fedakâr
lığı yapmakta olduğunu ve bunu katiyen esir
gemediğini açıklamış ve ifade etmiş bulunmak
tayım. Artık bundan sonrası sanıyorum ki, sa 
yırı profesörlere kalmıştır. Onların da bu ko
nuda ellerinden gelen fedakârlığı yaparak ço
cuklarımızın en iyi şekilde yetişmesini temin 
hususunda gereğini yapmalarını beklemenin de 
hakkımız olduğu kanısındayım. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın 

üye?.. Yok. Oy verme muamelesi bitmiştir. 
Kanunun başlığı, Geçici Komisyonca değişik

lik yapılarak kabul edilmiş bulunduğu cihetle ka
nunun tümü de acık oylarınıza arz edilecektir. 

Oyunu kullanmıyan sayın üye var mı? Oy ver
me muamelesi bitmiştir. 
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Açık oylama sonuçlarını arz ediyorum. 
5 nci maddenin açık oylamasına 107 sayın üye 

katılmış, 106 kabul, bir çekinser oy çıkmıştır. Salt 
çoğunluk sağlanmıştır. 

Kanunun başlığının değişmesi hasebiyle tümü 
üzerindeki açık oylamaya 107 sayın üye katılmış, 
107 kabul oyu çıkmıştır. Salt çoğunluk temin edil
miştir. 

Atatürk, Diyarbakır ve Karadeniz Teknik 
Üniversitesine hayırlı olmasını temenni ederiz. 

7. — DÜZELTİŞ 

2 . 5 . 1967 tarihli 56 ncı Birleşim tutanağı sonuna ekli (903 e ek) S. Sayılı basmavazıda aşağı
daki düzeltişler yapılacaktır : 

Sayfa Sütun Satır Yanlış Doğru 

7 2 26 B) 4963 B) 4936 
7 2 31 ve (B) ve (A) 

Gündemimizde görüşülmesi gereken iki konu 
bulunmakla beraber vaktin gecikmiş olması ve 
Cumhuriyet Senatomuzun elinde göreceği iş mev-
cudolmaması hasebiyle iki antlaşmanın gelecek 
birleşiminde müzakeresini teminen 4 . 5 . 1967 
Perşembe günü saat 15,00 te toplanmak üzere bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,20 
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20 Mayıs 1955 tarihli ve 6594 sayılı, 19 Eylül 1963 tarihli ve 336 sayıh, 16 Şubat 1965 tarihli 
ve 535 sayıh kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısının 5 nci maddesine 

verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Selâhattin Özgür 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
İsmaü Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hasan Âli Türker 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
:§eref Kayalar 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 107 

Kabul edenler : 106 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 76 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 

Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcab 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligiİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Etem Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 

Nüvit Yetkin 
MANİSA 

Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksıı 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
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Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavcl'ioğhı 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

Zihni Betü 
TUNCELİ 

Arslan Bora 
URFA 

Hasan Oral 
UŞAK 

Mehmet Faik Atayurt 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoglu 

BURSA 
1. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
M. İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (1. Ü.) 

YOZGAT 

Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügill 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Cahit Okurer 
Nevzat Özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Lûtfi Akadla 
Hidayet Aydmer 
N. Zerin Tüzün 
Suad Hayri Ürgüplü 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

CA SEÇİLEN ÜYELER 
CUMHURBAŞKANIN-
Cevat Açıkalm 
Âmil Artus 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü (İ. Ü.) 

[Çek%nser] 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

[Oya katilmıyanlar] 
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20 Mayıs 1955 tarihli ve 6594 sayılı, 19 Eylül 1963 tarihli ve 336 sayılı, 16 Şubat 1965 tarihli 
ve 535 sayılı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısının tümüne verilen oyların 

sonucu 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 107 

Kabul edenler : 107 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 76 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır) 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Selâhattin Özgür 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hasan Âli Türker 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 

Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
izzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
t. Etem Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 

Refik Ulusoy 
MARAŞ 

Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 
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TEKİRDAĞ 
Hayrı Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kanlan 
Kâmil KaraveUoğlu 
Fahri Özdilek 
Mehmet Öz güneş 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

Mehmet Ümaldı 
ADIYAMAN 

Halil Ağar 
AĞRI 

Salih Türkmen 
AMASYA 

Maeit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 

Arslan Bora 
URFA 

Hasan Oral 
UŞAK 

Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 

Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

[Oya katılmıyanlar] 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
1. S. Çağlayangli (B.) 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
M. İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (İ. Ü.) 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 

İZMİR 
Cahit Okurer 
Nevzat Özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MANİSA 
Emin Açar 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 

Lûtfi Akadla 

Hidayet Aydmer 

N. Zerin Tüzün 

Suad Hayri Ürgüplü 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

URFA 
İ. Etem Karakapıcı 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Âmil Artus 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü (İ. Ü.) 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

56 NCI BİRLEŞİM 

2 . 5 . 1967 Sah 

Saat ; 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANINININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

Ekröm özden'in, İstanbul şehrinin trafik konu
suna dair, Başbakandan sözlü sorusu. (6/427) 

III 
ÖNCELİLİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARıNDA IVEDILIK KARARı 

VERILEN İŞLER 

.1. — Gece öğretimi yapan İktisadi ve Ticari 
ilimler Akademileri öğretim üyeleri ile öğretim 
yardımcılarına ve diğer personeline ücret ve
rilmesine dair kanun teklifinin Millet Meclisin
ce kabul oluan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyon raporu. (Millet Meclisi 
2/368, Cumhuriyet Senatosu 2/208) (S. Sa
yısı : 915) [Dağıtma tarihi : 27 . 4 . 1967] 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BÎR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Ge
nel Konferansının kırkbeşinci toplantı dönemi 
sırasında kabul edilen 116 sayılı Sözleşmenin 
onaylanmasının Millet Meclisince katoul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri Turizm 
ve Tanıtma ve Sosyal İşler komisyonları ra
porları (Millet Meclisi 1/309; Cumhuriyet 
Senatosu 1/732) (S. Sayısı : 916) [Dağıtma ta
rihi : 27 . 4.1967] 

X 2. — 6368 sayılı Kanunla onaylanan Mil-
letleararsı Sağlık Tüzüğünün bâzı hükümle
rini değiştiren 12 Mayıs 1965 tarihli Ek Tü
züğün onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu, 
Dışişleri Turizm ve Tanıtma ve Sosyal İşler 
'komisyonları raporları (Milelt Meclisi 1/260; 
Cumhuriyet Senatosu 1/730) (S. Sayısı : 917) 
[Dağıtma tarihi : 27 . 4 . 1967] 

3. — Karadeniz Teknik Üniversitesi, adiyle 
Trabzon'da bir üniversite kurulması hakkındaki 
Kanunun ve buna ek 19 . 9 . 1963 tarihli ve 336 
sayılı kanunlar, 16 . 2 . 1965 tarihli ve 535 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerine birer fıkra ek 
Icnmesi ve bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
geçici komisyon raporu (Millet Meclisi 1/338; 
Cumhuriyet Senatosu 1/739) S. Sayısı : 903 e 
ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 4 . 1967] 





Dönem : 1 ft^O r\ r\^f 
Toplantı : e CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : O L u S e & 

Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle Trabzon'da bir üniversite ku
rulması hakkındaki Kanunun ve buna ek 19 . 9 . 1963 tarihli ve 336 
sayılı Kanunla, 16 . 2 . 1985 tarihli ve 535 sayılı Kanunini bâzı mad
delerine birer fıkra eklenmesi ve bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun tasarîsnm Millet Meclisince kabul olunan metni ve 

Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporları (Millet Meclisi 
1/338; Cumhuriyet Senatosu 1/739) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı ; 234) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 8 . 4 . 1967 
Sayı: 38G7/224-M - 338 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 7 . 4 . 1967 tarihli 82 noi Birleşimde öncelik ve ivedilikle görüşülerek rjari 
oy ile kabul edilen, Karadeniz Teknik üniversitesi adiyle Trabzon'da bir üniversite kurulması hak
kında Kanunun ve buna ek 19 . 9 . 1963 tarihli va 335 sayılı Kanımla, 1G . 2 . 1085 tarihli ve 
535 sayılı Kanunun bâzı maddelerine birer fıkra eklenmesi ve bası maddelerinin deği;} tinime si 
hakkında kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
f- "t A 

lStllG.lL x^V£iV 
Millet Meclisi Başkanı Y. 

Not : Bu tasan 8 . 3 . 1967 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 6 ve 7 . 4 . 1967 tarihli 81 ve 82 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edil
miştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 234) 

Geçici Komisyon raporu 

(I) 
Cumhuriye t S e natosu 

Geçici Komisyonu 13 . 4 . 1967 
Esas Na. : 1/739 

Krar No. : 1 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Karadeniz Teknük Üniversitesi adiyle Trabzon'da bir üniversite kurulması hakkında Kanunun 
ve buna ek 19 . 9 . 1963 tarihli ve 336 sayılı Kanunla, 16 . 2 . 1965 tarihli ve 535 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerine birer fıkra eklenmesi ve bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun ta
sarısı, ilgili bakanlık temsilcilerinin de katıkaasiyle G-eçici Komisyonumuzda tetkik ve müzakere 
edildi. 
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Tasarı gerekçesinde tafsiLen izahı yapılan hususlar ve gerekse Hükümet temsilcilerinin tamam

layıcı beyanlarından sonra, Komisyonumuz Millet Meclisi, Genel Kunılunca kabul edilen metalin 
aynen kalbulüne ve Genel Kurulun tasviplerine sunulmasına, öncelik ve ivedilikle görüşülmesine 
karar verilmiştir. 

Başkan 
Tabiî Üye 

31. Özgün eş 

İzmir 
) . L. Bozcalı 

Sözcü 
Ankara 
T. Cebe 

Denizli 
II. Atmaca 

Maraş 
A. T. Paksu 

Kâtlip 
Cunrıburba^kanınca S. 

Z. Tüzün 

Çorum 
A. Çetin 

İmzada bulunamadı 

Ordu 
Ş. Koksal 

Ü. Tabiî Üye 
S. Küçük 

İstanbul 
0. Gümüşoğlu 

imzada bulunamadı İmzada bulunamadı 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Adiyle Trabzon'
da bir Üniversite kurulması hakkında Kanunun 
ve buna ek 10 . 9 . 1963 tarihli ve 3SS sayılı 
Kanımla, 16 . 2 . 1965 tarihli ve 535 sayılı Ka
nunun bası maddelerine birer fıkra eklenmesi 
ve bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 

Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 20 Mayıs 1955 ta rMi ve 6594 
sayılı Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle 
Trabzon'da bir Üniversite kurulması hakkında 
Kanunun 2 noi maddesine aşağıdaki fıkra eklen
miştir. 

Bir fakültenin kuruluşunun tamamlanması; 
o fakültenin kadrosunda, Profesör Kurulunu 
teşkil edecek aylık en az 6 profesörün bulun
masına. ıbağiıdır. 

MADDE 2. — Aynı Kanunun geçici 6 ncı 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Bu ücretler hakkında 10 . 2 . 1958 tarihli 
ve 7244 sayılı Kanunun 3 neü maddesi hüküm
leri uygulanmaz. 

MADDE 3. — 6594 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 3. — Karadeniz Teknik Üniversitesi 
öğretim heyeti, profesörler ve doçentlerden, öğ
retim yardımcıları da; öğretim görevlileri, okut
manlar, uzmanlar, mütercimler ve asistanlardan 
teşekkül eder. 

GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle Trabzon'
da bir üniversite kurulması hakkında Kanunun 
ve buna ek 19 . 9 . 1933 tarihli ve 335 sayılı 
Kanunla, 10 . 2 . 1935 tarihli ve 535 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerine birer fıkra eklenmesi ve 
hâsı maddelerinin değiştirilmesi hakkında ka

nun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edi
len İnci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edi
len 2 ne i madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edi
len 3 neü madde aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 903 e ek) 



Millet Meclisinin kabul ettiği metin; Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

MADDE 4. — 19 Eylül 1963 tarihli ve 336 
sayılı Kanunun birinci maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir : 

(1) sayılı cetvele aşağıdaki kadrolar eklen
miştir. Bu kadrolardan öğretim görevlileri hak
kında 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanu
nun 6 ncı maddesi hükmü uygulanır. 

Aylık 
Derece! Adedi Unvanı tutarı 

2 5 Öğretim görevlisi 1 750 
3 15 » » 1 500 
3 15 Uzman 700 
9 15 Uzman 600 

10 15 Uzman 500 

MADDE 5. — 16 Şubat 1965 tarihli ve 535 
sayılı Kanunim 1 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir : 

Madde 1. — A) Erzurum Atatürk Üniver
sitesi kadrolarında ve Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesine bağlı olarak açılan Diyarbakır Tıp 
•Fakültesinde sürekli olarak görev alan öğre
tim üyesi, öğretim görevlisi, uzman ve asistan
larla 3 Haziran 1946 tarihli ve 4936 sayılı Üni
versiteler Kanununun 7 Ekim 1960 tarihli ve 
115 sayılı Kanunla değişik 62 nci maddesi 
gereğince geçici olarak görevlendirilen öğretim 
üyelerine bu görevi fiilen yaptıkları sürece her 
ay her türlü, istihkaklarından ayrı olarak brüt 
maaşlarının yüzde yüzü; bunlardan maaşı 
7 nci dereceden az olan asistanlara 7 nci dere
ce maaşın yüzde yüzü oranında mahrumiyet 
ödeneği yerilir. 

B) Karadeniz Teknik Üniversitesinde sü
rekli olarak görev alau öğretim üyesi, öğretim 
görevlisi, uzman ve asistanlarla 4936 sayılı 
Üniversiteler Kanununun 115 sayılı Kanunla 
değişik 62 nei maddesi gereğince geçici olarak 
görevlendirilen öğretim üyelerine bu görevi 
fiilen yaptıkları sürece, her ay bütün istihkak
larından ayrı olarak aşağıda gösterilen oran
larda mahrumiyet ödeneği verilir. 

a) Profesörlere 1 nci derece brüt maaşın 
yüzde yüzü, 

b) Doçertlerden maaşı 3 ncü dereceye 
veya daha az olanlara 3 ncü derece brüt ma-

MADDE 4. — Millet Meclisince kaibul edi
len 4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisince kabul edi
len 5 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 903 e ek) 



Millet Meclisinin kahul ettiği metini 
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Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

aşın yüzde yüzü, 3. ncü dereceden daha yük
sek olanlara almakta oldukları brüt maaşın 
yüzde yüzü, 

c) Öğretim görevlisi ve uzmanlara brüt 
maaşlarının yüzde yüzü, 

d) Asistanlardan maaşı, 7 nci derece ve 
daha az olanlara 7 nci derece brüt maaşın yüz
de yüzü, 7 nci dereceden daha yukarı olanlara 
almakta oldukları brüt maaşın yüzde yüzü, 

C) 49-36 sayılı Üniversiteler Kanununun 
115 sayılı Kanunla değişik 62 nci maddesi ge
reğince Karadeniz Teknik Üniversitesinde ge
çici olarak görevlendirilen öğretim üyelerine, 
bu görevi fiilen yaptıkları sürece her gün için 
diğer istihkaklarına ve (B) fıkrasında yazılı 
mahrumiyet ödeneğine ilâve olarak (100) lira 
tazminat verilir. 

D) Bu maddede söz konusu olan tazminat 
ve .'>•:!enekler hakkında 7244 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesi hükmü uygulanmaz. Bu üııiver-
sibeL;rdıe geçici olarak görevlendirilenlere 10 
Şubat 1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Ka-
nununun 42 nci maddesinde kabul edilen geçi
ci görev yevmiyesi verilmez. 

E) Bu maddeye göre ödenen tazminat ve 
ödenekler hiçbir suretle müktesep hak teşkil 
etmez. 

F) Bu maddeye göre verilen tazminat ve 
ödenekler Üniversiteler Personel Kanununun 
yayınlanacağı tarihi izliyen aybaşma kadar de
vam eder. 

MADDE 6. — Bu kanun .yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu kanunun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

MADDE 6. — Millet Meclisince kabul edi
len 6 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisince kaibul edi
len 7 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
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Yüksek Başkanlığa 

Vâki teklifler muvacehesinde tasarımı: yeniden tetkik olunmak üzere komisyona iadesini 
arz ve teklif ederiz. 

Ankara İstanbul 
Yiğit Köker M. Halûk Berkol 

Geçici Komisyon raporu 

<H) 
Cumhuriyet Senatosu 

Geçici Komisyon 26 . 4 . 1967 
Esas No. : 1/739 

Karar No. : 2 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle Trabzon'da bir üniversite kurulması hakkında Kanun 
ve buna ek 19 Eylül 1963 tarihli ve 336 sayılı Kanunla, 16 Şubat 1965 tarihli ve 535 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerine birer fıkra eklenmesi ve bâzı maddelerin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun tasarısı ilgili bakanlıklar ve üniversiteler temsilcilerinin de katılması ile komisyonumuzda 
yeniden tetkik ve müzakere edilmiş, tasarının başlığında ve 5 nci maddesinde metinde göste
rilen şeklinde değişiklikleri yapmış ve diğer maddeleri Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul 
edilen şekliyle aynen kabul ederek Genel Kurulun tasviplerine sunulmasına öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesine çoğunlukla karar verilmiştir. 

GEREKÇE 

Başlıktaki değişikliğin gerekçesi, Millet Meclisince kabul edilen metinde ilgili üniversiteler
den sadece birinin adı zikredilmiş, diğerlerinde bahsedilmemiştir. Bu husus karışıklığa yol aça
cağından, değiştirilen kanunların tarih ve numarasının başlıkta geçmesi daha uygun bulun
muştur. 

5 nci maddenin gerekçesi : Millet Meclisince kabul edilen metinde Atatürk Üniversitesi, Ka
radeniz Üniversitesi ve Diyarbakır Tıp Fakültesi için farklı ödenekler kabul edildiği görül
müş ve bu farklılığı haklı gösterecek bir gerekçenin mevcudolmadığı kanısına vararak her üçü 
için aynı oranda mahrumiyet ödeneğinin verilmesi kabul edilmiştir. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Tabiî Üye Ankara Cumhurbaşkanınca S. Ü. Tabiî Üye 

M. özgüne§ T. Cebe Z. Tüzün Sami Küçük 
Bulunamadı 

Denizli Çorum İzmir 
H. Atmaca A. Çetin 3 ncü madde tadil teklif 

hakkım mahfuz. 
ö. L. Bozcalı 

Maraş Ordu 
A. T. Paksu Ş. Koksal 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Karadeniz Teknik üniversitesi Adiyle Trabzon'
da bir Üniversite kurulması hakkında Kanunim 
ve buna ek 19 . 9 . 1963 tarihli ve 336 sayılı 
Kanunla, 16 . 2 . 1965 tarihli ve 535 sayılı Ka
nunun bası maddelerine birer fıkra eklenmesi 
ve bası maddelerinin değiştirilmesi hakkında 

Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 20 Mayıs 1955 tarihli ve 6594 
sayılı Karadeniz Teknik üniversitesi adiyle 
Trabzon'da bir Üniversite kurulması hakkında 
Kanunun 2 noi maddesine aşağıdaki fıkra eklen
miştir. 

Bir fakültenin kuruluşunun tamamlanması; 
o fakültenin kadrosunda, Profesör Kurulunu 
teşkil edecek aylık en az 6 profesörün bulun
masına bağlıdır. 

MADDE 2. — Aynı Kanunun geçici 6 ncı 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Bu ücretler hakkında 10 . 2 . 1958 tarihli 
ve 7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hüküm
leri uygulanmaz. 

MADDE 3. — 6594 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 3. — Karadeniz Teknik Üniversitesi 
öğretini heyeti, profesörler ve doçentlerden, öğ
retim yardımcıları da; öğretim görevlileri, okut
manlar, uzmanlar, mütercimler ve asistanlardan 
teşekkül eder. 

MADDE 4. — 19 Eylül 1963 tarihli ve 336 
sayılı Kanunun birinci maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir : 

(1) sayılı cetvele aşağıdaki kadrolar eklen
miştir. Bu kadrolardan öğretim görevlileri hak
kında 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanu
nun 6 ncı maddesi hükmü uygulanır.. 

Aylık 
Derece Adedi Unvanı tutarı 

2 5 öğretim görevlisi 1 750 
3 15 » > 1 500 
S 15 Uzman 700 
9 15 Uzman 600 

10 15 Uzanan 500 

C. Senatosu 

GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

20 Mayıs 1965 tarihli ve 6594 sayılı, 19 Eylül 
1963 tarihli ve 336 sayılı, 16 Şubat 1965 tarihli 
ve 535 sayılı kanunlarda değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 
1 nei madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilen 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edilen 
3 ncü madde aynen kabul edilmi§tir. 

MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edilen 
4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 903 e ek) 
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MADDE 5. — 16 Şubat 1965 tarihli ve 535 
sayılı Kanunun 1 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir : 

Madde 1. — A) Erzurumı Atatürk Üniver
sitesi kadrolarımda ve Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesine bağlı olarak açılan Diyarbakır Tıp 
Fakültesinde sürekli olarak görev alan öğre
tim üyesi, öğretim görevlisi, uzman ve asistan- I 
larla 3 Haziran 1946 tarihli ve 4936 sayılı Üni
versiteler Kanununun 7 Ekim 1960 tarihli ve 
115 sayılı Kanunla değişik 62 nci maddesi 
gereğince geçici olarak görevlendirilen öğretim 
üyelerine bu görevi fiilen yaptıkları sürece her 
ay her türlü istihkaklarından ayrı olarak brüt 
maaşlarının yüzde yüzü; bunlardan maaşı 
7 nci dereceden a:; olan asistanlara 7 nci dere
ce maaşın yüzde yüzü oranında mahrumiyet 
ödeneği verilir. 

B) Karadeniz Teknik Üniversitesinde sü
rekli olarak görev alan öğretim üyesi, öğretim 
»görevlisi, uzman ve asistanlarla 4936 sayılı 
Üniversiteler Kanununun 115 sayılı Kanunla 
değişik 62 nci maddesi gereğince geçici olarak 
görevlendirilen öğretim üyelerine bu görevi 
fiilen yaptıkları sürece, her ay bütün istihkak
larından ayrı olarak aşağıda gösterilen oran
larda mahrumiyet ödeneği verilir. 

a)1 Profesörlere 1 nci derece brüt maaşın 
yüzde yüzü, 

b) Doçentlerden maaşı 3 ncü dereceye 
veya daha az olanlara 3 ncü derece brüt ma
aşın yüzde yüzü, 3 ncü dereceden daha yük
sek olanlara almakta oldukları brüt maaşın 
yüzde yüzü, 

c> Öğretim görevlisi ve uzmanlara brüt 
maaşlarının yüzde yüzü 

d) Asistanlardan maaşı, 7 nci derece ve 
daha az olanlara 7 nci derece brüt maaşın yüz
de yüzü, 7 nci dereceden daha yukarı olanlara 
almakta oldukları brüt maaşın yüzde yüzü, 

C} 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 
115 sayılı Kanunla değişik 62 nci maddesi ge
reğince Karadeniz Teknik Üniversitesinde ge
çici olarak görevlendirilen öğretim üyelerine, 
bu görevi fiilen yaptıkları sürece her gün için 
diğer istihkaklarına ve (B) fıkrasında yazılı I 

Greçici Komisyonun kabul ettiği metin 

MADDE 5. — 16 Şubat 1965 tarihli ve 535 
sayılı Kanunun 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

A) Atatürk Üniversitesi, Karadeniz Teknik 
üniversitesi ile ve Ankara Üniversitesine bağlı 
olarak açılan Diyarbakır Tıp Fakültesinde sürek
li olarak görev alan öğretim üyesi, öğretim gö
revlisi, uzman ve asistanlarla 4936 sayılı Üniver
siteler Kanununun 115 sayılı Kanunla değişik 
62 nci maddesi gereğince geçici olarak görevlen
dirilen öğretim üyelerine bu görevi fiilen yaptık
ları sürece, her ay bütün istihkaklarından ayrı 
olarak aşağıda gösterilen oranlarda mahrumiyet 
ödeneği verilir. 

a) Profesörlere 1 nci derece brüt maaşın 
yüzde yüzü, 

•b) Doçentlerden 3 ncü dereceye veya daha 
az olanlara 3 ncü derece brüt maaşın yüzcle yü
zü, 3 ncü dereceden daha yüksek olanlara almak
ta oldukları brüt maaşın yüzde yüzü. 

c) öğretim görevlisi ve uzmanlar ile asistan
lardan maaşı, 7 nci derece ve daha az olanlara 
7 nci derece brüt maaşın yüzde yüzü, 7 nci de
receden da.ha yukarı olanlara almakta oldukları 
brüt maaşın yüzde yüzü, 

B) 4963 sayılı Üniversiteler Kanununun 115 
sayılı Kanunla değişik 62 nci maddesi gereğince 
Karadeniz Teknik Üniversitesinde geçici olarak 
görevlendirilen öğretim üyelerine, bu görevi fii
len yaptıkları sürece her gün için diğer istihkak
larına ve (B) fıkrasında yazılı mahrumiyet öde
neğine ilâve olarak (100) lira tazminat verilir. 

C) Bu maddede söz konusu olan tazminat 
ve ödenekler hakkında 7244 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi uygulanmaz. Bu üniversitelerde geçici 
olarak görevlendirilenlere 10 Şubat 1954 tarihli 
ve 6345 sayılı Harcırah Kanununun 42 nci mad
desinde kabul edilen geçici görev yevmiyesi ve
rilmez. 

D) Bu maddeye göre ödenen tazminat ve 
ödenekler hiçbir suretle müktesep hak teşkil et
mez. 

E) Bu maddeye göre verilen tazminat ve 
ödenekler üniversiteler Personel Kanununun ya
yınlanacağı tarihi izliyen aybaşma kadar devam 
eder. 
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mahrumiyet ödeneğine ilâve olarak (100) lira 
tazminat verilir. 

D) Bu maddede söz konusu olan tazminat 
ve ödenekler hakkında 7244 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesi hükmü uygulanmaz. Bu üniver
sitelerde geçici olarak görevlendirilenlere 10 
Şubat 1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Ka
nununun 42 nci maddesinde kabul edilen geçi
ci görev yevmiyesi verilmez. 

E) Bu maddeye göre ödenen tazminat ve 
ödenekler hiçbir suretle müktesep hak teşkil 
etmez. 

F) Bu maddeye göre verilen tazminat ve 
ödenokler Üniversiteler Personel Kanununun 
yayımlanacağı tarihi izliyen aybaşına kadar de
vam eder. 

MADDE 6. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 7. — Bu kanunun 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

hükümlerini 

Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

MADDE 6. — Millet Meclisince kabul edilen 
6 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisince kabul edilen 
7 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

*>&<( 
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