
D Ö N E M : 1 O t L T : 40 TOPLANTI : 6 

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

59 ncu Birleşim 

11 . 5 . 1967 Perşembe 

- • m » 

içindekiler 
Sayfa 

1. — Geçen tutanak özeti 216 

2. — Gelen kâğıtlar 217 

3. — Yoklama 217 

4. — Demeçler ve söylevler 217 
1. — Tabiî Üye Haydar Tunçkanat'm; 

6 Mayıs 1957 tarihiM Resmî Gazetede ya
yımlanan Sanayi Bakanlığı tebliğine dair 
demeci. 217:220 

5. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları 220 

1. — İngiltere Parlâmentosunun da
vetlisi olarak İngiltere'yi ziyaret edecek 
heyete Maraş Üyesi Ahmet Tevfik Pak-
su ile Tunceli Üyesi Arslan Bora'nm işti
rakine dair Başbakanlık tezkeresi 220 

6. — Görüşülen işler 220 
1. — Gece öğretimi yapan İktisadi ve 

Sayfa 
Ticari İlimler Akademileri öğretim üyele
ri ile öğretim yardımcılarına ve diğer per
soneline ek ücret verilmesine dair kamun 
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko
misyon raporları. (Millet Meclisi 2/LföS; 
Cumhuriyet Senatosu 2/208) (S. Sayısı : 
915 e ek) 220:230 

7. Sorular ve cevaplar 231 

B) Yazılı sorular ve cevaplan 231 

1. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Kad
ri Kaplan'un, kaçak 'malların satışına dair 
Gümrük, Maliye, ve Ticaret 'bakanlıkla
rından sorusu ve Gümrük ve Tekel Bakanı 
İbrahim Tekin'in yazılı cevabı. 231:232 

8. Düzeltiş 233 



C. Senatosu B : 59 11 . 5 . 1967 O : 1 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Başkan, 5 Mayıs Avrupa gününün mahiyet 
ve ehemmiyetini belirtti ve Konsey üyesi mem
leketler halkına Türk Milletinin dostluk duy
gularının iblâğından sonsuz zevk ve huzur duy
duğunu ve bu ifade ile Yüce Senatonun hissi
yatına tercüman olduğuna kaani bulunduğu
nu bildirdi ve Başkanın bu konulması alkışlar
la tas vib edildi. 

Adana Üyesi Mehmet Nuri Âdemoğlu; Baş
bakan Süleyman Demire! ile Pakistan ve İran'a 
yaptığı gezi intibalarıni aniattı ve bu memle
ketlerde Türk Heyetinin çalısında, aıilletimize 
-gösterilen dostluk ve kardeşlik duygularını be
lirtti. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Âmil Artııs; İzmit 
Körfezinin durumunu tasvir ile burada her an 
bir yangının çıkabileceğini, kimyevi söndürme 
vasıtalarına sahip kuvvetli itfaiye teşkilâtı ku
rulma ve diğer gerekli tedbirlerin alınması lü
zumunu ifade etti. 

Vazife ile yurt dışına giden Çalışma Bakanı 
Ali Naili Erdem'e, dönüşüne kadar, Gümrük ve 
Tekel Bakanı İbrahim Tekin'in; 

Vazife ile yurt dışına giden Millî Savunma 
Bakanı Ahmet Topaloğlu'na dönüşüne kadar, 
Maliye Bakanı Cihat Bllgchan'ın; 

Başbakan Süleyman Demirel'e Almanya ve 
Ortak Pazara yapacağı resmî z'yjrcle refakat 
edecek d a n Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağ-
layangiPe dönüşüne kadar İçişleri Bakanı Fa
ruk Sükaa'ın; 

Başbakan Süleyman DemirePc Federal Al
manya ve Ortak Pazar'a yapacağı resmî ziya
retten dönüşüne kadar, Adalet Bakanı Hasan 
Dlnçer'in vekillik edeceklerine dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi ckundu, bilgi edinildi. 

Başbakan Süleyman Demircl'e, Federal Al
manya ve Ortak Pazar'a yapaeağı resmî ziya
rete refaket etmeleri uygun görülen Cumhur
başkanınca S. Ü. Suad Hayri Ürgüplü ile Kas
tamonu Üyesi Ahmet Nıısret Tuna haklarında 
Anayasanın 78 nei maddesi uyarınca gerekli 

kararın alınmasını istiyen Başbakanlık tezke
resi okundu, tasvib olundu. 

Kayseri Üyesi Sami Turanîn C. H. Parti
sinden istifa önergesi okundu, bilgi edinildi. 

Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Nüvit 
Yet.kln'c izin verilmesi hakkındaki Başkanlığın 
tezkereli ve adı geçenin izninin başka bir ta
rihe tehiri hakkındaki önergesi ckundu ve 
Başkanlıkça tezkere geri alındı. 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Ekrem 
Özden'in, turizmi geliştirmek için alman tedbir
lere dair sözlü sorusuna Turizm ve Tanıtma Ba
kanı Nihad Kürşad cevap verdi. 

İstanbul Üyesi Ekrem Özdsıı'ln 429 sayılı 
sorusunun cevaplanman, ilgili Bakanı bu birle
şimde hazır bulunmadığından, gelecek birleşi
me bırakıldı. 

111İ sayılı Askerlik Kanununun 41 nci mad
desinin değiştirilmesine, 

1111 sayılı Askerlik Kanununun 33 nci mad
desinin (C) fıkrasına 4092 sayılı Kanunla ek
lenen hükümleri değiştiren ve bu kanuna ge
çici bir madde ekliycn 330 sayılı Kanunun de
ğiştirilmesine. 

, 107ö sayılı İhtiyat subayları ve İhtiyat As
kerî Memurları Kanununun 14 ııeü maddesinin 
-1 o " ' i •":f' ••'"1 TVI O \:> V '"-1 

Karayolları Trafik Kanununun 232 sayılı 
Kanunla değişik 2o neı maddesinin (A) fıkra
sının değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarıla
rı görüşüldü ve kanunlaşmaları kabul edildi. 

Gündemde görüşülecek başka madde kalma
dığından 11 Mayıs 1937 Perşembe günü saat 
13 te toplanılmak üzere Birleşime saat 13,55 te 
son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Çanakkale 

Mehmet Ünaldı Nalıit Altan 
Kâtip 

Diyarbakır 
Azmi Erdoğan 

SORULAR 

Sözlü soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hil

mi Onat'in, 22, 23 Nisan tarihlerinde T. İ. P. 

İstanbul Milletvekili Çetin Allan'm İzmir'de 
verdiği konferansa, dair sözlü soru önergesi, İç-
ideri Bakanlığına gönderilmiştir. (6/433) 
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2. — GELEN KÂĞITLAR 

Rapor ret verilmesine dair kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri-

1. — Gece öğretimi yapan İktisadi ve Ti- ,T„,. e »-~ n • • -rr ^ , , f i 
° J l yet Senatosu Geçici Komisyon raporları. (Mıl-

cari İlimler Akademileri öğretim üyeleri öğre- ı e t Meclisi 2/368; Cumhuriyet Senatosu 2/208) 
tim yardımcılarına ve diğer personeline ek üc- (S. Sayısı : 915 o ek) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Baıkanvekili Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Solâhattin özgür (Tabiî üye), Nahit Altan (Çanakkale) 

BAŞKAN — 59 ncıı Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. 
(Yoklama yapıldı.) 

4. — DEMEÇLER 

1. — Tabiî Üye Haydar Tunçkanat'ın, 6 Ma
yış 1967 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Sa
nayi Bakanlığı tebliğine dair demeci. 

BAŞKAN — 6 Mayıs 1967 tarihli Resmî Ga
zetede çıkan Sanayi Bakanlığının bir tebliği 
hakkında gündem dışı konuşma talebi, Hay
dar Tunçkanat. 

Ne hakkında Sayın Tunçkanat. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabi Üye) — 
Okudunuz. 

BAŞKAN — Evet ama, bu hususu ben tet
kik ettim. Hangi noktasından lüzum görüyor
sunuz. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabi Üye) — 
Müsaade buyurun, kürsüden açıklıyayım o hu
susu Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Şim'di Resmî Gazeteyi ben tet
kik ettfm. Bu husus sözlü soru mevzuu 'da ola
bilir, gündem dışı mevzuu da olabilir. Hangi 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müzake
relere başlıyoruz. 

VE SÖYLEVLER 

noktadan gündem -dışı görüşmek lüzumunu his
sediyorsunuz, onu rica ediyorum? Heyeti umu-
miyesi itibariyle mi? 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabi Üye) — 
Efendim,, bu mesele, Hükümet iledir, Başkanlık 
Divanı ile değildir. Hükümete buradan ses
lenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim ş'imdi bendeniz.. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabi Üye) — 
Efendim, zamanın az >olduğu, ilân süresinin... 

BAŞKAN — Tamam, o yönde verebilirim. 
Buyurun efendim. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabi Üye) — 
Muhterem arkadaşlarım, 6 Mayıs tarihli Res
mî Gazetede Sanayi Bakanlığının bir tebliği 
var. Şöyle: 

18. kotanın 273 sıra numarasında «Yalnız 
işlenmemiş hancı, motor gövdesi sanaviei kotası
nın tevzii sadece Montaj Sanayii Talimatına 
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göre Bölüm: IV -1 - 2 - 3 de faaliyette bulunan 
montaj sanayii müesseselerinden talepte buluna
cak firmalardan, kısa tmüddet zarfında fiilî mo
tor imaline geçebileceği tebeyyün edenler ara
sında tevzi elilecektir. Mezkûr kotadan talepte 
bulunacak, yukarda zikredilen montaj sanayii 
müesseselerinin en geç bu ilânın Resmi Gazete
de yayını tarihinden itibaren 15 gün zarfınla 
aşağıda istenilen bütün bilgi ve dokümanlar ela 
eklenmek suretiyle Bakanlığımıza müracaatla
rının gerektiği ilân olunur.» denilmekte l ir . 

Sayın arkadaşlarım, bir de istenilen bilgile
rin ve dokümanların neler olduğuna bir göz 
atalım: 

«Müracaatta eklenecek dokümanlar v c ve
rilecek bilgiler : 

1. İmal edilecek motor veya motorların; 
a) Marka, model ve karekteristikieri, (İl

gili broşür, prospektüs, katalog v. s. doküman 
eklenecektir.) 

b) Orijinal imalâtçı ile lisans anlaşması 
olup olmadığı, (varsa bir sureti eklenecektir.) 

2. İmal edilecek motorların; 
•a) Standart yakıt ve elektrik donanımları 

ile ve sair ekipmanları dâhil her hangi bir mü
messillik komisyonu ihtiva etmiyen ihraç için 
NET FOB Fabrika FOB Liman, CİF liman ori
jinal imalâtçısı satış fiyatları (Fiyata dâhil 
olan yakıt donanımı, elektrik donanımı v. s. 
teçhizatın neler olduğu teker teker karekteris
tikieri ile tadadedilecdktir. Ayrıca motorların 
kullanılacağı yere göre özel «Optional» ekip
manlarla teçhizi gerekiyorsa, bunların meler ol
duğu ve her biri için yukardaki esasa göre sa
tış fiyatları ela bildirilecektir.) 

b) Mezkûr motorlara ait montaj, boya, is
çilik v. ,s. fiyatları da ihtiva eden komple FOB 
fabrika CKD parça fiyat listeleri, 

e) Parça katalogları, (tercihan resimli) 
d) Yedek parça listeleri, (pricelist) 

BAŞKAN — Sayın Tuuçkanat metin uzun. 
Gündem dışı 'konuşmalar malûmuâliniz k:sa ol
malıdır. Bu ımetni okumak zorunda değilsiniz. 
Yalnız metni meal itibariyle izah ettikten sonra 
fikirlerinizi beyan edersiniz daha derli toplu 
olur. Lütfen. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla) — Te
şekkür ederim Sayın Başkan, fakat e~as bunu 
okumak suretiyle, yani benim konuşmamın esa-

okıımak suretiyle, yani benim konuşmamın esas 
noktası ortaya çıkmış olacak. Mecburum bunu 
okumaya. 

BAŞKAN — Peki efendim buyurun. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla) — 

3. Mezkûr motorlarımı nerede kullanılacağı 
(müessesenin kendi montajı dışında diğer mon
taj 'müesseselerine satmak üzere imalâtı düşü
nüp düşünmediği, düşünüyorsa cins ve miktar
ları) 

4. Fiilî imıalin tahsis alındıktan ne kadar 
zaman sonra gerçekleştirileceği ve ilk 3 imal 
yılı itibariyle ve herbir yıl için ayrı ayrı olmak 
üzere• 

a) İmali plânlanan motorların maıka ve 
cinsleri itibariyle adetleri, 

>b) Firmaca fiilen imal edilecek parçalar 
ile yan sanayiden alınacak yerli imal edilmiş 
parçaların listeleri ve bunların CKD fiyatları 
ile tahmin edilen yerli imal maliyetleri, 

e) «Garanti edilecek döviz, tasarruf oran
ları» ile «plânlanan döviz ta sarini." oranlan», 

(I. Garanti edilecek döviz tasarruf oranı: 
Yukardaki 4 - b (maddesine göre firmaca fiilen 
imal veya işlenme suretiyle gerçekleştirilecek 
yerli imal edilmiş parçaların montajını boyanın 
v. s. nin birlikte sağlıyacağı döviz tasarruf 
oranıdır. 

İT. Plânlanan döviz tasarruf oranı: Yan 
sanayiden temin edilecek yerli .imal edilmiş 
parçaların da yukardakilere ilâvesi ile temin 
edilecek döviz tasarruf oranıdır.) 

5. Yukarda 4 ncü maddeye göre ilk 3 İmal 
yılı için bildirilecek garanti edilen döviz teşer
rüf oranlarını gerçekleştirebilmek için ilgili se
neler itibariyle ve aşağıdaki gruplar için ayrı 
ayrı olmak üzere lüzumlu makina, teçhizat v. s. 
ve bunların cins, mı'iktar. karcktcrlstlk ve fiyat
ları (Her bir bildirilen makina teçhizat v. s. nin 
karşısına bunların ilgili işin özel «münhasıran o 
İş için imal edilmiş» veya ÜNİYESSAL «genel 
gayeler için imal edilmiş» makina ve cihazların
dan hangisi olduğu yazılacaktır.) 

a) İthal edilecek ham motor blokunun yerli 
olarak işlenmesi için, 

b) Yukarda 4 -b maddecinde firmaca fiilen 
imal edileceği veya işleneceği bildirilecek par
çalar için, 

c) Gerek montaj esnasında gerekse montaj
dan sonra gerekli ölçü, ayar ve testler için, 

— 218 
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6. Yukarda 5 nci maddede bildirilecek nıa-
klna teçhizat v. s. dûn : 

a) Firmada halihazırda mevcut varsa, 
bunların cins, miktar, karakteristik ve kıymet
leri ile hangi kaynaklardan hangi gaye için 
temin edildiği; 

b) Halihazırda mevcudu yoksa veya ek
sikse hangi kaynaklardan temininin planlan
dığı, (Temin edileceği ve fiilî imalâtta kulla
nılmaya başlanacağı tarihler de belirtilmek 
suretiyle seneler itibariyle lüzumlu iç ve dış 
ödeme tutarları da bildirilecektir.) 

7. İlk 3 imal yılı için plânnan imalât 
adedlerine göre lüzumlu; 

a) Asgari öz sermaye, 
b) Asgari kapalı saha, 
8. Asgari c/o 85 döviz tasarrufu oranına 

fiilî imale başlandıktan sonra kaç sene içinde 
erişilebileceğinin planlandığı (% 85 döviz tasar
rufunun yüzde kaçının fiilen firmaca yapı
lacak imalât ve montajla gerçekleştirileceği do 
bildirilecektir.) 

a) c/o 85 döviz tasarruf oranında asgari 
imal adedinin kaç ad e d olacağı, 

b) Lüzumlu makina ve teçhizat binalar 
ve t esle'er kıymetlerini ihtiva eden toplam ya
tırım tutarı ve işletme sermayesi, dâhil, lü
zumlu olacak öz sermaye miktarı ve bu ser
mayenin tenin edileceği kaynaklar.» 

Muhterem arkadaşlar, tebliğ burada bit
mektedir.. Görülüyor ki ; bu işlerin tamamkn-
nıası için, büyük bir çalışma tetkik ve ha
zırlığa ihtiyacolduğu meydandadır. Ayrıca 
dış firmalarla da mektuplaşmak, yazışmak, da
nışmak için de bir hayli zamana ihtiyaçalacağı
nı da içinizde İlcinizin takdir edeceğinden kuş
kum yok. O haido, bütün bunların 15 gün içer'si-
ne sığdırılmasına imkân olmıyacağım bu g:hi 
işlerde tecrübeli ve sorumlu olan Bakanlığın 
elbette ki, takdir ederek, müddeti ona göre 
tâyin etmeleri veya kotaların kullanılmama
sı gibi bir durum olacak idiyse, bu tebliğin 
çok önceden yapılması icabederdi. Şimdi bu 
şekildeki bir tebliğden yani, verilen 15 günlük 
r>üro içinde değil, G ay veya bir sene içinde 
dahi bitirilmesi ancak mümkün olabilecek bil
iş için zaman süresinin 15 gün verildiği bu teb
liğden nasıl faydalanacağını veya kimlerin fay
dalandırılacağım şöylece düşünmek mÜînkÜn-

Bu istenen evrak doküman ve bilgilerin 15 
gün içinde tamamlanmasına imkân olmadığına 
göre, ya kota kullanılmıyacaktır. Veyahutta, bir 
firma bütün bunları önceden hazırlatmıştır 
ve verilen bu sürede istenen evrakı bakan
lığa teslim ederek tahsisatı alacaktır. Diğer
leri ise, yetiştirmelerine imkân olmadığı için 
tahsis alamıyacaklardır. Bu durum, bir firma 
özel şekilde himaye edilmiş olacak ve bu işin 
tekelini Türkiye'de kurmak için öııalmış ola
caktır. Bundan da kimlerin yararlanacağını 
yakında bu müddetin hitamında öğrenmiş bu
lunacağız, muhterem arkadaşlarım. Bu bakım
dan bir hususu daha ikaz etmek, Hükümete ha
tırlatmak istiyoruz. 

Haziranda başlıyacak olan konservecilik 
için de aynı şekilde memlekette Rus anlaşma
sından 50 000 dolarlık, AID tahsisatından 
200 0C0 dolarlık teneke tahsisatı vardır. Fa
kat dövize ait tahsisler yapılmadığı için Hazi
randa başlıyacak konservecilik için bugün pi
yasada mevcut 10 ton kadar civarındaki te
neke 600 küsur kuruştan satılmaktadır. Hal
buki bunun CİF fiyatı yani limanlarımıza 
teslim 200 - 220 kuruştur. Avrupa ülkelerinde 
konserveciliğe önem vermiş olan memleketler 
do maliyetin, konserve maliyetinin 1/10 unu 
teneke teşkil etmekte, bizde ise % 60 nı teneke 
teşkil etmektedir. Bu durumda memiekette 
sebzeciliğin kalkındırılması mümkün müdürü 
Bu tahsisler şimdiye kadar niçin yapılmamış
tır? Eğer konserveciliğimizin 'kalkındırılması 
isteniyorsa bu tahsislerin de geç kalınmadan 
zamanında yapılması lâzımdır. Şimdi yapıla
cak olan tahsisler ne yapılacaktır, arkadaşlar? 
Eylülden evvel getirilemiyecektir. Şu halde 
kısın cimde kalacağı için bu tahsislere diğer 
tevzii, sahipleri... 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat, mevzuun dı
şına çıkıyorsunuz. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla) — Ay
nı mevzudayım, Sanayi Bakanlığının tahsisler-
deki bu tutumundan bahsediyorum. 

Bu bakımdan, - bitiriyorum zaten Sayın 
Başkanım, bağlıyorum - Bu bakımdan memle
ketimizde bu şartlar altında yerli sanayiinin 
kalkındırılmasına imkân olmadığını sadece bun-
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dan birkaç kişinin faydalanacağını huzuru
nuzda bir kere daha belirtir. Hükümeti bu ko

nuda uyanık olmaya davet ederim. Saygıla
rımla. (Alkışlar.) 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — İngiltere Parlâmentosunun davetlisi 
olarak İngiltere.'yi ziyaret edecek heyete - Maras 
Üyesi Ahmet Tevfik Paksu ile Tunceli Üyesi Arş
tan Bora'nm iştirakine dair Başkanlık tezke
resi. 

BAŞKAN — Bir Başkanlık tezkeresi vardır, 
okutuyorum. 

Genel Kurula 

İngiltere Parlâmentosundan vâki davet do-
layısiyle İngiltere'yi ziyaret edecek olan He
yete dâhil Cumhuriyet Senatosu üyelerinin 
adları aşağıya çıkarılmıştır. 

Yüksek tasviplerinize arz olunur. 
Cumhuriyet Senatosu 

Başkanı 
İbrahim Şevki Atasağun 

1. Ahmet Tevfik Paksu A. P. Maraş Üyesi. 
2. Arslan Bora C. H. P. Tunceli Üyesi. 
BAŞKAN — İngiltere'ye yapılacak olan 

Parlâmento Heyetinin seyahatine Yüksek He
yetinizden iki arkadaşımız katılmaktadır, 
bunların isimleri okunmuştur : Sayın Ahmet 
Tevfik Paksu ve Sayın Arslan Bora. Tasvipleri
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

6. — GÖRÜŞÜLEN İSLER 

1. — Gece öğretimi yapan İktisadi ve Ticari 
İlimler Akademileri öğretim üyeleri ile öğretim 
yardımcılarına ve diğer personeline ek ücret 
verilmesine dair kanun teklifinin Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Geçici Komisyon raporları. (Millet Meclisi 
2/368; Cumhuriyet Senatosu 2/208) (S. Sayısı : 
915 e ek) (1) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. Gündemle 
ilgili bir takrir vardır, okutuyorum. 

Başkanlığa 
Gece öğretimi yapan İktisadi ve Ticari İlim

ler Akademileri ile ilgili kanun teklifinin gün
deme alınıp öncelik ve ivedilikle müzakeresini 
arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
Aydın 

İskender Cena Ege 

BAŞKAN — Saym Egs, bu elimizdeki ra
porda zatıâliniz sözcü olarak görünmüyorsunuz. 
Sayın Alâattin Çetin sözcü olarak gözüküyor. 
Bu bakımdan bu takriri işleme tâbi tutamıya-
cağım. Bir sözünüz var mı efendim? 

(1) 915 e ek 8. Sayılı basmayazı 4.5. 1967 
tarihli 57 nci, 915 S. Samlı basmayazı 27 .4.1967 
tarihli 55 nci birleşim tutanağına bağlıdır. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ko
misyon kurulduğu zaman Başkanlığa Sayın 
Bangcjoğlu, sözcülüğe de bendeniz getirildik. 
Sonra, sözcü değiştirilir mi her defasında, böyle 
bir usul yok. 

BAŞKAN — Şimdi ikinci defa komisyona 
gitti, bu tasarı. Komisyonda yeniden görüşül
dü ve komisyon değişik gözüküyor burada. 
O bakımdan yeni bir sözcü intihabedilmiş ve 
bu sözcü de burada şimdi mevcut değil. Bu 
yönden ancak, takriri Komisyon Başkanı veya 
komisyon sözcüsü, yahut Hükümetin verebile
ceğine göre... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — 
Komisyon başkanı takabbül eder efendim. 

BAŞKAN — Takabbül ediyorsunuz değil 
mi efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TAHSİN 
BANGUOĞLU (Edirne) — Takabbül ediyorum 
eJendim. 

BAŞKAN — Şu halde okunan takriri oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lütfen komisyon yerini alsın efendim. Hü
kümetten yetk'li üye olmanız dolayısiyie yetki 
kâğıdınız var mı efendim. 
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HÜKÜMET ADINA PEOF DR. ORHAN 
OĞUZ (Eskişehir İktisadi ve Ticari İlemler 
Akademisi Reisi) — Var efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ege buyurunuz yerinizi 
alınız lütfen. 

Efendim kanunun tümü üzerindeki müzake
reler daha önce tamamlanmış maddelere geçil
mesi kabul edilmişti. Şimdi tekrar birinci mad
deyi okutuyorum efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TAHSİN 
BANGUOĞLU (Edirne) — Mnhalefttim var 
efendim, muhalefetimi arz edeceğim. 

BAŞKAN — Söz vereceğim efendkm 
Maddeyi okutuyorum. Evvelâ maddeyi oku

tayım, söz istiyecek arkadaşları tesbit ede
yim söz vereceğini sırası ile. 

Gcco öğretimi yapan îkiisadi vo Ticari tümler 
Akrdcnrlf-cr'. öğretim üyobri :11c öğretim yrrdmı-
cılamıa vo diğer Dorsor.oîina ek ücret vcrilıno-

Dİnc dair Kanım 

Madde 1. — Gece öğretimi yapan İktisadi 
ve Ticari lininler akademileri öğretim üyelerin 
den gece okutulan dem, yapılan seminer ve uy
gulamaların beher saat', irin. profesörlere 100 
(yaz), doçentlere 75 (yetaıişbeş), öğretim yar-
dmıcılarmdan, öğretim görevlilerine GC (altmış). 
okutman, uzman ve tcrcüaıceilcrc asistanlara 
de, 50 (elli) şer lira fazla çalışma ücreti veri
lir. 

Bu kanuna göre görevlendirilen öğretim 
üyeleri Me, öğretim yardımcılarına ödenmekte 
olan ücretler, esas vazifelerine ait tazminatları
na halel getirmiyeceği gibi, bu görevleri dola-
yısiyle alacakları ücretleri hakkında ela 7244 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmü uygulan
maz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz ist'yen sa
yın üyeler?.. Sayın Öztürkçine, Sayın Bangu-
oğlu. 

Savın Özturkeine, .buvurrnuz. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, birinci mad
denin doçentlere 75 lira dedikten sonra öğre
tim yardımcılarından öğretim görevlilerine 60, 
okutman, uzman ve tercümceilerle asistanlara 
da 50 şer lira ücret verilir, diyor. Şimdi Teşki
lât Kanununun 12 nci maddesine baktığımız 
zamanda orada öğretim üyeleri şu şekilde tada-
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dedilmektedir: İktisadi ve Ticari İlimler Akade
mileri öğretim üyeleri Ordünaryüs Profesör, 
Profesör ve doçentlerden ibarettir, diyor. Şimdi 
bu durum karşısında öğretim yardımcıları ve 
öğretim görevlileri kanunda esas anateşkilât ka
nununda bir tarif olmadığına göre acaba bu 
kanun yürütülüııken ileride bir zorluk olmasın 
diye endişe otmcıkteyiz. Diğeri ikinci fıkraya 
aittir. Bu da bu kanuna göre... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa
yın Balkan usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Bir kişi 
ivonuşurken söz veremem. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Mü
zakere hatalıdır, tümü üzerinde oylaıma yap
madan maddelere geçtiniz. 

BAŞKAN — Yapıldı efendim. Benim mü
zakereyi idare ettiğim celsede tüımü üzerinde 
müzaikerebr bitti. Madde elkundu. Ondan son
ra gelecek birleşimde görüşülmesine dair bir 
takrir verildi. Takrir kabul edildi. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Oy
lanmadı. 

BAŞKAN — Hayır efendim, sonradan ikin
ci bir defa komisyona iade edildi. İlk defa
sında ki, müzakereleri ilerledik ton sonra dendi 
ki, hazır değiliz, gelecek birleşimde daha ge
niş müzakere edelim dendi. Ve bu yönde bir 
takrir verildi ve bu takrir kabul edildi. Ertesi 
birleş ime bırakıldı. Ertesi birleşimde müzake
resi neticesinde .kcımisyona havalesi kabul edil
di. 

Devam edin efendim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — İkin
ci fıkrada bu kanuna göre görevlendirilen öğ
retim üyeleri ile öğretim yardılımcılarına öden
mekte olan ücretler, deniyor. Esas vazifeleri
ne ait tacıminaıtlara halel getlnniyeceği gibi, 
yukarıki fıkrada asiotanlara, deniyor. İkinci 
f'.krada goce öğretimine yardımcı olaraik gelen 
asistanlara tazminat verilip verilmiyeceği hu
susunda bir sarahat yciktur. Birincisi bu. 

İkincisi, 3356 sayılı Kanunun 18 nci mad
desi gereğince alınmakta olan ek görevlere ait 
durum ne olacak:? Burada da bir sarahat yok
tur. Bendeniz kanunun daha iyi çıkmasını ar
zu etıtiğim için ikinci fıkranın değiştirilmesi 
husufunda bir önerge verdim. Ve bu önergem
de gece öğretimi yapan asistanlara ve 3656 sa-
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yılı Kanunim 18 nci maddesi gereğince eik gö
rev alanların, eik görev tazminatlarına halel 
gelmemek üzere bir tadil teklifi verdimi. Ka
bul buyurulmasını saygılarımla dilerim. 

BAŞKAN — Sayın Banguioğlu. 
TAHSİN BANGUOĞLU (Edirne) — De

ğerli arkadaşlarım; ben geçen müzakerede ma
alesef bulunamadım. Ama zannederim bir zü
hul olacak, çürikü komisyona iade esbabı mu-
•cibesi tümü üzerindedir. Bizıe intikal ©den bu
dur. Ben kısaca komisyonun ısrar kararına mu
halefetimi arz edeceğim. Bu kanun Yüksek 
Huzurunuza üçüncü defa geliyor. Buma ben
zer kanunlar da gelmiştir. Bir süre önce Kara
deniz Üniversitesinde böyle bâzı ücretler tesi
si için bir kanun gelmişti, o zaman da nıolktai 
nazarımı arz ettim. 

Bakanlık buraya sıkıştıkça bölük pörçük 
birtakım tasarılar sevk ediyor. Bunları daha 
toplu bir şekilde sevk etmesi zarureti vardır. 
Çünkü bu türlü mevzuat üniversitelerin ve 
yüksek okulların statüsünü içinden çıkılmaz 
bir hale getirmektedir. Bu teklifin geçici ko
misyonda birinci müzakeresinde bunun bir za
ruret halini aldığı ifade edildi. Gençlerin du
rumuna açındırıldık. Hocaların beş aydan beri 
ders vermekte olan hocaların hukukunu bahis 
•mevzuu ettiler. Ben de karara iştirak ettim ve 
huzurunuza geldi. Fakat, umumi heyet bizim 
kusurlu olduğumuzu teöbiıt etti. Kusurlarımız
dan biri, böyle bir emrivaikiyi Yüce Meclisin 
huzuruna getirmektir. Tahsisatı olmıyan bir 
işe girişilmiştir. Yüksek malûmlarınız Devlet 
müesseselerinde tahsisatı olmıyan bir işe giriş
mek, taahhütlere girişmek caiz değildir. Öde
neği olmıyan bir iştir bu. Beş aydan beri bâzı 
öğretmenlere devlet borçlandırılmıştır. Emri
vaki şeklinde bunu simidi Yüee Meclise getir
miş olduk. Bu cihetten kusurluyuz. 

Sonra arz ettiğim gibi, Bakanlığın bölük 
pörçük teklifler getirmesi hususu da Yüksek 
Heyetinizde t'esibit edilmiştir. Bunların toplu 
ve başka müesseselere de şâmil bir hale getiril
mesi gerektiği ifade buyurulmuştur. Yani biz 
komisyonca bu teklifi Yüksek Huzurunuza ge-
thımiekıtıen dolayı ayıplanmışızdır. Şimdi böyle 
olduğu halde bu teklifte ısrar etmek, komis
yonca bu teklifte ısrar etmek muvafiik olımıya-
•cağı kanaatine vardım ve buna muhalefet et

tim. Bu vesileyle bu türlü tekliflerin ve tasa
rıların, dolayısiyle yüksek öğretimdeki mev
zuatın durumuna temas edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, 1946 yılında biz üni
versiteleri muhtar kıldık. Bu muhtariyet yanlış 
anlaşıldı. Bir başka vesileyle de arz etmiştim; 
Devlete aidolan üniversitelerin ilmî ve idari 
muhtariyetleri vardır. Ama üniversitelerin sa
hibi devlettir. Devlet adına üniversitelere sahip 
çıkması gerekli makamlar vardır. Bu makamlar 
maalesef uzun yıllardan beri üniversitelere sa
hip çıkmamaktadırlar. Üniversitelerimiz başsız 
kalmış durumdadır. Üniversitelerin tesisi mese
lesi de Hükümetçe ilgilenilmiyen bir mesele, 
halledilmiyen bir mesele halinde sürüp gitmiş
tir. Bu durum sebebiyledir ki, Yüksek Meclisler 
ve üniversite tesisi kanunları yıllardan beri bu
lunmaktadır. Yani, Hükümet üniversite tesisi için 
kanun getirmiyor, tek tek milletvekilleri, senatör
ler şurada bir üniversite kurmak lâzım, burada 
bir üniversite kurmak lâzım diye teklifler ge
tirmektedirler. Bu Hükümetin üniversiteleri ih
mal etmiş olmasından neşet etmektedir. Şimdi 
son zamanlarda görüyoruz ki, üniversiteler dı
şındaki yüksek okullarımızın ihtiyaçları da Ba
kanlık tarafından öngörülmektedir. Bu yüksek 
okullar için de dışarıdan teklifler milletvekilleri 
tarafından teklifler gelmeye başlamıştır. Bu de
mek ki, gitgide Bakanlığa bağlı yüksek okulla
rımızda sahipsiz kalma yolundadır. Bir teklif 
gelirse; efendim Bakanlık ihtiyaca göre evet di
yebiliyor. Ama bu teklifleri tasarı haline geti
rilmesi Bakanlığın vazifeleri arasındadır. Bu su
retle yüksek öğretim murakabesiz kalmaktadır. 
Bunun neticesi de bir kuşak gençler, geniş bir 
gençlik kuşağı yüksek tahsilde sıkıntı çekmek
tedir. Bunları tanzim etmek, plânlamak Devle
tin işi, Bakanlığın vazifesidir. 

Kısaca şöyle ifade edebileceğim. Maarifimizde 
teşkilât perişandır. Mevzuat da perişan bir hal 
almıştır. Böyle bölük pörçük kanunlar getirmek
le, birbirini tutmıyan, birbiriyle ayarlanmamış 
mevzuat meydana gelmektedir. Bu perişanlık do
layısiyle öğretime, talebeye sirayet etmektedir. 
Yüksek öğretim talebesi de perişandır. 
Bu perişanlığa sebebolan sorumlu ma
kamlardır. Bu müesseseler tanzim edilmedik
çe bu perişanlık zail olmaz. Ama sonra gençliğin 
bu perişanlığı yüksek mecliste bir nevi mânevi 
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tazyik vasıtası olmaktadır. Gelir bir müessese mü
dürü, bir dekan arkadaşımız der ki, çok sıkıştık, 
'gençliğin bıı perişan haline acıyınız. Gençliği 
perişan eden mesul makamlardır. Bir yandan 
hudutsuz liseler acarız, yılda 18 000 genci me
zun ettik deriz, yüksek öğretime sevk ederiz, bir 
yandan onun muhtacoîduğu müesseseleri tanzim 
işini üzerimize almayız. Durum budur. Bu sıkın
tının ben de farkındayım. Fakat, bu sebeple bu 
kanuna muvafakatimi ifade edemedim. Takdir 
Yüksek Heyet inizindir. 

BAŞKAN — Sayın Ömer Ucuzal. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Saym Baş
kan, değerli arkadaşlarım; her ne kadar birinci 
madde üzerinde söz almış bulunmakta isem de 
Sayın arkaçlarım Bnnsnıoğlu'nun bâzı hususlara 
temas etmesi sebebiyle biraz da kanunun tümü 
üzerinde konuşmak mecburiyetindeyim. 

Muhterem arkadaşlar; milletin temsilcisi ola
rak bâzı mühim ve büyük meselelerde Parlâmen
tonun bir ÜA'esi olarak gerek Anavasamız, gerek
se İçtüzüğümüz bize kanun teklifi getirmek hak
kını tanımıştır. Değerli arkadaşlarımla birlikte 
biz de cemiyetin ihtiyacım hissederek mecbur 
-olduk böyle bir tasarıyı getirmeye. Her sene lise
lerden mezun olan çocuklar ve bu çocukların ai
lesi 1 isevi bitirir bitirmez yüksek tahsil imkânını 
sağlıyabilmenin endişesi içinde aylarca çabalar 
dururlar. 1966 - 1967 ders yılı içinde İktisadi ve 
ticari ilimler akademilerine yani, bu bildiğiniz 
g'bi dört akademidir. Ankara, İstanbul, İzmir ve 
Eskişehir'de olmak üzere, müracaat eden lise 
mezunu talebenin adedi 10 000 dir. Akademileri
mizin gündüz tedrisatı yapabilmesi için konten
jan adedi muayyendir. 10 000 müracaatın ancak 
2 500 ünü alabilmiştir. Eskişehir'de akademiye 
girememiş gençlerin gece gündüz Eskişehir so
kaklarında ellerinde çeşitli yazılarla, dövizlerle 
dolaştığım bir ziyaretim sırasında tesbit ettim, 
arka davlarım da gördüler. Bunun üzerine bir ted
bir, bir imkân yaratabilir miyiz diye geçen sene 
kabul buyurduğunuz 707 sayılı Ankara Üniver
sitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinde ge
ce tedrisatı ya.pmak imkânını verdiğiniz kanunu 
da esas kabul ederek arkadaşlarımla birlikte aka
demilerle münasebet kurup Dil ve Tarih - Coğ
rafya Fakültesine gece tedrisatı imkânı sağlıyan 
kanun gibi bir teklifle geldiğimiz takdirde siz bu 
gençleri gece tedrisatına kabıü edip okutabilir 

misiniz diye müracaatımızı idarecilerin müspet 
karşılaması üzerine bu teklifi getirmek mecburi
yetinde kaldık. 

Değerli arkadaşlarım, teklifin ilk celseden beri 
huzurunuza gelişinde esasına itiraz eden tek bir 
arkadaşımız çıkmadı. Sadece neden derlenip top
lanıp da Üniversiteler, Yüksek Okullar ve Aka
demiler bu kanunun içerisine toplanıp bu ka
nunla hepsinin gece tedrisatı yapmak imkânının 
sağlamanın yolları arandı ve böylece teklif ko
misyona iade edildi. Gerek teknik elemanların ge
rekse komisyon üyesi olan arkadaşlarımızın tet
kiki neticesinde üniversitelerin kuruluşu ayrı bir 
kanuna, yüksek okulların ise zaten kuruluşlarda 
bir kanunun bulunmadığı tesbit edildi. Akademi
ler ise, 7334 sayılı ayrı bir kanunla kurulmuş ol
duğu görüldü. Ve böylece arzu edilen müşterek 
umumi bir kanunun çıkması imkânı görülmediği 
için komisyon eski teklif üzerinde ısrar ederek 
geri dönüp huzurunuza geldi. 

Değerli arkadaşlarım, Saym Banguoğlu arka
daşımızın da ifade ettiği gibi çok ciddi ve zaru
ri bir durumla da karşı karşıyayız. İstanbul'da 
bulunan akademi okutabileceği talebenin kaydı
nı yapmış bu teklifin kanunlaşmasını bekliyor. 
15 Mayıs 1967 tarihinden evvel kabul buyurdu
ğunuz takdirde 600 küsur talebeyi yaz ayların
da gece tedrisata, kabul edip okutup bu sene sı
nıfta kalma ihtimalini ortadan kaldırıp ikinci 
sınıfa geçirme imkânını sağlıyacak. 

Eskişehir akademisi, Ana dolunun muhtelif 
nehirlerinden gelip otel köşelerinde kalan ve sız 
lanan 730 talebeyi bağrına basmış, 12 nci ayda 
tedrisata kabul etmiş, beş aydan beri de bu ço
cukları okutmaktadır. 

Kiendilerfine 707 sayılı Kanunu ıge>tirem Hü
kümete teşekkür ederek Dil ve Tarih - Coğrafya 
Faiküılıteısi'ndeiki bacalarına şükran horcrr.mızu 
ifade ederek Yükıselk ,Sena.to .o (kamunu kabul et
miş/ti. Bu hissiyatımıza iştirak etmiş bir arka
daşımız sıfatiyle ide, büz bu •triklifr. huzurunuza 
getirdik. Hakikaten yüksıdk tahsil yapr.na im
kânı merrault yüktsıdk ıdkulılar, .akademiler ve üni
versiteler laıdedine göne bugün liıseden mezun 
olan talebelerin hepsimi ıdkultımalk imkânını tmğ-
laimıyor. Güüdüız saıbaibtan aksaima kadar çalı
şan profesür 've öğreıtrlm üyelerılnin büyük bir 
fedakârlığa ka-tlanaraik gece (yeniden gençleri 
karşısına alıp istikballe hazırkiinaik için feda-
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karlık yapmalarını »da ^huzurunuzda şükranla 
karşılamak mecburiyetindeyim. 

Değerli arkadaşla ram, dcarin 'de arz ettiğim 
kanunun gelişinin, esasında .teklifin gelişinin 
esasında hiçbir arkadaşım itiraz etmiş değil
dir. Sadece Yüksek okular akademiler ve üniver
siteleri içine alan bir ikamın 'teklifi gelsin diye 
üzerinde durulmuştur. Zaten tetkik buyurdü
ğümüz bir teklifimiz olarak gelmiştir. Hükümet 
'gereken tedbiri alıp üniversitelerin Lkendi ku
rulu) (kanunlarına, kendi kanunlarına göre 
ısenoiolaedan 'karar alacık ve ssnatdar 
karar verdikten sonra bir kanun tasa
rısı hazırlayıp huzurunuza gelecek. Bir arka
daşım Yıldız Tdknlk Okulunun gece tedrisatına 
1959 da başladığmı ve o tar ihim itibaren de 
23 lira ok -ücnc't •verildiğim (ileri sürerek onun 
da 103 liraya çıkarılmasını tciklir ebi aaıa, 
tctknik .heyette, komisyondaki âza arkadaşla
rım da tetkik etiller. 439 sayılı Kanunun 10 nen 
maddesi hususi bir .-kanun olarak eıkarıYıuş. 
Bu teklifin içeririnde kanun tekniği balkımın
dan o kanunu tadil etme imkânı da mevcut de
ğil. Biz bu zaru-stlcr içinde kuzurısnusa grimi;; 
'bulunuyanız. Teklifimize iltifat buyurmanızı 
Astirilıam eder Yüce Heyetinizi hüıımctl: tellalla
rım. 

BAŞKAN — Sayın Zerin TüzCn. 
ZEKİN TÜZÜN (Cumıhuriıadıamnea S. Ü.) 

— Sayın 'Başkan, nıym üyeler; ben bir hususu 
aerlklamak, daha dağrusu tescil etrtıtik irin siz 
alanı bıllumıv ^ um. 

de-
bu 
ile 

feulara ve akademilere 
İv 

Malûm olduğu üzere bu kanun üçüncü 
fadır gönürül.mkte ve bilhassa .görüşler 
ıkaınunıi'n tümünün bir haslık drğlsiki'ği 
üniversitelere, yüksek 
teşmil edllımcölni öngören oır 'JJ.U.Y .IVa. 
devamlı olıra.k komlsyana iade edilmekte ve 
genel kurul da meşgul olmaktadır. Şimdi esas 
itibariyle hepimizin kabul lottiği husus şudur 
-ki, Millî Eğitim Bakanlığının bu çeşit peraken
de kanunlar getirmek yerine dedi toplu bil im 
im.ub33Cij.ele.ri işine alan kanunlar getkimosl ei-
ıbeiie ki, hepimizin anzusudur. Ve bunun İliyle 
olması lâzımdır. 

BAŞKAN — Say m Tüzün, bu tasarı değil 
teikliklr. Millî Eğitim Eaikanlığı ,ge!tl:a:<caıiş'i\ 

ZERİN TÜZÜN (Devamla) — Evet eurn-
dim. Millî Eğitim Bakanlığının eses ililariyle 
teklife lüzum bırakmadan bu gibi hususları ta

nırı halinde getirtmesi ve derli toplu /getirmesi 
faydalı olur. Hepimiz bunu arızu etmeikteyiz. 
Ancak Millî Eğitimi Bakanlığı maalesef bu gö
revi yerine 'getirtmediği içindir id, perakende 
tekliflerle ızaman zaman da perakende 
tasarıiaria karşılaşmaktayız, bu da hepimizin 
üzüntüsü olmaktadır. Bu 'hususta hiçbirimizin 
muhalif bir fikrimiz olmadığı kanısındayım. 
Şimdi benim aç:kla,malk istediğim husus şudur 
ki, ksnıisyanumuzdı hu (kamı üzerinde ciddi
yetle durulmuş ve Millî Eğitim Baiknına bu kı> 
nu aktarılmıştır. Millî Eğitim Balkanının ko
misyonumuza verdiği bir söz vardır; kendisi 
demiştir ki, bugüne kadar Meclise .sevk etmiş 
olduğum kanunla ren dışında bundan beyle su
reti katiyede bu çeşit perakende kanunları, 
Millî Eğitim İle ilgili perakende kanunları gön-
dermiyeeeğim ve bunları tasvibetmiyeccğinı, 
tsize şeref sözü veriyorum.» Komisyemımuza 
Millî Eğitim Balkanının venmiş olduğu bu sözü 
ben G-enel Kurulda tescil etmenin faydalı oldu
ğu tkanısiyie saz almış bulunuyorum. 

Şi.r. di bu el İm keli; ki Kanuna -gelince. Haki
katen realiteleri de göz önünde bulundurmak 
'zjruıj.lei} 
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Tık ı.ıri İllrıiler 
Akademi:! bu konu ela çocuklarımıza yardımcı 
ölmek için biran önce 'bir vasile hissi ile gere 
öğretimine başlamış ve 730 çocuğumuza bu im
kânı sağlamıştır. Kanun çıkmadan, isarae alın
madan bu gibi tedbirlesin alııırraresı doğru ma

rt eğil mildir bunun münakaşasını yaşmak 'dur. 
enüüTsün. Ama, mrııılslsetln realitesi ikarr/sırda 
hlşblr maddi imkân di'jŞİmmerVn. bu i e kırk
mış ve bugün bu vazifeyi yapmakta olan arka
daşlarımıza da her halde teşekkür etmek ve 
kendilerini daha fazla mağdur etmek durumu
na gitmemek de lâzımdır sanırım. Yine aynı 
şekilde Millî Eğitim Bakanının ifadesine göre 
İstanbul'da birhayli çocuğumuz bu kanunun 
çıkmasını otellerde beklemektedir. Zira alın
mış olan karara göre 15 Mayısa kadar bu tek
lif kanunlaştığı takdirde İstanbul'da da gece 
öğretimine başlanacak, yaz aylarında tedrisata 
devanı edilmek suretiyle bu çocuklarımız gele
cek öğretim yılma arkadaşlarına yetiştirilecek
tir. Kanun geciktirildiği takdirde bu çocukla
rımız da birtakım imkânsızlıklar içinde kala
caklar ve bu öğretimin yapılması da mümkün 
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<*İamıyaca.ktı.r. Biraz evvel söylediğim gibi bu 
perakende kanunların karşısında olan bir in
san olmama rağmen bir başlık değişikliği ile 
de bunun yapılmasına imkân olmadığını bura
da tekrar açıklamak isterim. Çünkü meselâ, 
mevzua konu olan bilhassa Yıldız Yüksek 
Teknik okulunun henüz bir kuruluş kanununa 
sahibolmaması dolayısiyle, öğretim üyelerinin 
nitelikleri de henüz kesin olarak belirtilmiş du
rumda değil. Akademiler ise, belirli bir ka
nun ile kurulmuş ve öğretim üyelerine akade
mik birtakım kariyer tanıma durumu hâsıl ol
muş. Şimdi bir kanunla bu ikisini birleştir
mek ilerde birtakım büyük çelişiklikleri orta
ya cikara.ca.ktir. Buna mukabil oturalım, kuru
luş kanununu da düşünelim, yüksek okulları da 
Akademiler Kanunu ile birleşti/relim, diye dü
şünecek olursak, o zaman da biraz önce ileri 
sürdüğüm mahzur ortaya çıkacak ve gerek ço
cuklarımız, gerek hiçbir şey düşünmeden on
ları yetiştirmek yolunda gayret sarf etmekte 
olan öğretim üyelerimiz mağdur duruma düşe-
c eklerdir. Ben Yüksek Heyetimizden, bir öğret
men olarak ve Geçici Komisyonun üyesi ola
rak bilhassa rica ederim, bu kanunu bugün 
için kabul edelim, lütfedin ve bu sıkıntılı du
rumu ortadan kaldıralım. Ama ben bu ricada 
bulunurken Sayın Millî Eğitim Bakanının ko
misyonda bilhassa bundan böyle :bu çeşit ka
nunları getirmiyeceğim, sözüne dayanarak bu 
ricada bulunduğumu da ifade ediyorum. Ümi-
dederim ki, bundan sonra ne bizler, ine Millî 
Eğitim Bakanlığı ve ne de okullarımız böyle 
sıkıntılı durumlarda kalmazlar. 

Çok teşekkür ederim efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Özgüneş. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, sayı<n arkadaşlarım, millî eğitim dü
zenimizin millî eğitim ihtiyaçlarımızın çok ge
risinde kaldığı, bu ihtiyaçları çok büyük mesa
felerle takibettiği bir gerçektir. Ayrıea bugü
ne kadar millî eğitim teşkilâtımız da bir ic
raatında bir istikrar sağlanamadığı da bir ger
çektir. Öyle zaman olmuştur ki, bir Vekil li
seleri 12 seneye çıkarmış, arkasından 11 seneye in
miş, bir başka zaman öğretmen okulları kapatıl
mış, arkasından açılmış. Hulâsa millî eğitim 
düzenimiz ve teşkilâtımız tam bir tecrübe tah
tası haline gelmiştir. Bu doğrudur. Ancak bu

nun yanında bu kadar doğru bir gerçek daha 
var. Bu kadar daha büyük bir gerçek var, 
o da şudur : Cumhuriyet devrinde geniş ölçü
de öğretime karşı heves artmıştır. Bütün mil
let çocuğunu okutmak için büyük bir gayretin 
içerisine girmiştir. Öyle ki ben liseyi bitirdiğim 
sene fen şubesinde sadece 20 kişi varken bu
gün benim mezun olduğum lisenin şubelerinin 
sayısını alfabenin harfleri ifade edememektedir. 
Ortaokul mezunlarını liseler alamamakta, lise 
mezunlarını üniversite salonları kapsayama-
maktadır. Bütün bu güçlüğün karşısında bir
takım zorluklara uğramak, bu zorlukları gö
ğüslemek zorundayız. Ne olmuş; bizim Eskişe
hir İktisadi ve Ticari İlimler akademisi? So
kakta kalen lise mezunu gençlerimizi görünce 
bunların boş kalmaması, bunların tahsil ya
pabilmesi iein tutmuş gece eğitimi yapalım de
miş, profesör arkadaşlar toplanmışlar, başlıya-
lım gece öğretimine, demişler. Kanun çıkar Üc
retlerimizi verirlerse ne âlâ, vermezlerse millete 
anamızın ak sütü gibi helâl olsun, demişler. 
Bunun emrivaki neresinde1? Bunda hiçbir em
rivaki yok. İcra hiçbir şekilde yasama organı
nı bir emrivaki karşısında bulundurmamış. Ak
sine icra kendi emeğini ortaya koyarak, kendi 
göz nurunu ortaya koyarak çocuklar sokakta 
kalmasın diyerek, bu ücretleri almamayı da 
göze alarak tutmuş bu çocukları kendi sinesi
ne çekmiş, gece eğitimi yapmış ve 730 tane Türk 
gencine eğitim sağlamıştır. Benim kanaatim 
odur ki; burada Yasama Meclislerine karşı hiç
bir emrivaki yoktur. Aksine burada bunu ya
pan profesörlere, bunu yapan akademi reisli
ğine sadece yasama organının bir teşekkür bor
cu vardır. 

Acaba bu kanun bölük - pürçük müdür? Bu 
kanun bölük - pürçük bir kanun da değildir, ar
kadaşlar. Dikkat buyurulursa bu kanun akademi
leri kavrar, bunun içine yüksek okulları sokma
ya imkân yoktur. Çünkü yüksek okulların özel
likleri vardır, akademilerin özellikleri ayrıdır. 
Nasıl k", biz üniversitede gece öğretimi yapmak 
için ayrı bir kanım çıkarıyorsak kanaatim odur 
ki, akademiler için ayrı kanun, yüksek okullar için 
ayrı bir kanun, liseler için ayrı bir kanun çıkar
mak zorundayız. Bâzı konuları dar sahalarda tut
manın muayyen dar sahalar için kanun çıkarma
nın mahzuru ne kadar büyükse, bâzı kanunları çok 
genişletmenin, genellemenin de zararları var. 
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ilköğretimi ve ûniverskeyi sineninde toplıyan bir 
kanun çıkarılamıyaeağı gibi, akademileri, yüksek 
okulları aynı şekilde bir araya getirmeye özellik
leri olan, bu 'müesseselerin hepsine şâmil bir ka
nun çıkarmaya da imkân yoktur. Bu kanun sa
dece akademilere şâmildir ve bundan sonra Baka
nın ifadesine göre yüksek okullar için de kanun 
gelecektir. Binaenaleyh, tekrar edeyim ki, bu ka
nun teklifi bir belük pürçük kanun teklifi değil
dir. Aksine büyük bir ihtiyacı karşılıyan ve yal
nız, sadece yegâne eksikliği geç kalmış bir kanun 
teklifi olmasıdır. 

Arkadaşlarım bir iki noktaya daha temas et
mek isterim: Acaba bu kanunla profesörlerin gö
rev yapan öğretim elemanlarının eline büyük pa
ralar geçecek mid'r! Hayır arkadaşlarım. Ben 
bugüne kaçlar 5 aylık tatbikatı inceledim. En 
çok bir profesörün eline ayda 924 lira para geçi
yor. Yani aklımızdan hiçbir zaman b'nler, 10 bin
ler geçmesine imkân yoktur. Sadece ençok ge
çen profesörün eline 924 lira ayda para geçmek
tedir. Akla şu gelebilir: Bâr profesör hudutsuz 
şeküde tutar gece eğitimi iç m ders alır ve böyle
likle bu miktarı artırır, arkadaşlar buna imkân 
yoktur. Malûmu olduğu veçhile akademide ders 
dağıtımı profesörler kurulu tarafından yapıl -
maktadır. 30 tane profesöüin bir araya gelerek 
yaptığı ders dağıtımında bir insana anormal şe
kilde çok ders vermeye zaten imkân yok. Zaten 
bu kadar ders de yoktur. Binaenaleyh bu ders
ler dağıtıldığı zaman asim da ellerine o kadar da 

HAZIM DAĞLI (Çankırı) — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlarını, Sayın Banguoğlu Komisyon 
Reisi olarak muhalefet şerhi verdiğini bildirir
ken konuşmasında bütün komisyonu iltizam eder 
şekilde konuştu. Halbuki muhalefet şerhini yal
nız kendisi vermiştir, kendi namına konuşacak
tı ve kendi namına konuşurken de ben şu fikir
den dolayı muhalefet şerhi verdim diyecekti. 
K o nuş m a sı n d a t a m a in en... 

TAHSİX BANGUOĞLU (Edirne) — Kendi 
namıma konuştum. 

HAZIM DAĞLI (Devamla) — Bir dakika, 
konuşmasında tamamen biz diyerek konuştuğu
nuz için burada... 

TAHSİN BANGUOĞLU (Edirne) — Bende
niz... 

HAZIM DAĞLI (Devamla) — Komisyonun 
aynı fikirde olduğuna dair Meclis bir zehaba ka
pılır diye ben cevap vermek mecburiyetinde kal
dım. Muhterem arkadaşlarını; komisyona iade edi
len metin ve diğer evrak komisyonda tetkik edildi. 
Malûmuâliniz olduğu üzere gelen teklifler tetkik 
edilir, bu tekliflerin üzerinde münakaşa yapılır, 
bu münakaşalar ya kabul edilir veya reddedilir. 
Biz de ayniyle gelen teklifleri gerek teknik ele
manların ikazları gerek arkadaşlarımızın fikir
leri muhassalası neticesinde yapılan iade teklif
leri hüsnü kabul bulmadı. Ve bu suretle eski ka
rarımıza ısrar ettik. Binaenaleyh komisyonun 
hepsi muhalif kalmamıştır ekseriyet eski kara
rında ısrar etmiştir ve ısrar ederken de demin 
Mehmet Özgüneş arkadaşımızın konuştuğu gibi 
diğer arkadaşlarımızın da konuştuğu gibi birta
kım kanuni imkânsızlıklar ve teknik imkânsız
lıklar olduğundan eski kararda ısrar etmeyi ve 
teklifleri reddetmeyi muvafık bulduk. Eski ka
rarda ısrarımızın sebebi budur. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Özden buyurun. Bu son
dur. Komisyon olarak -size GÖZ vereceğim. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan. muhterem arkadaşlar, ben bir esasa temas 
etmek istiyorum. Türkiye'de yüksek tahsil gör
menin ve liseden mezun olup da her hangi branşa 
iktisabetmek istiyen bir gencin ne müşküllerle 
karşılaştığını bilmemek, görmemek mümkün de
ğildir. Çocuk mimar olmak ister hukuk fakülte
sine girmek ister akademideki imtihanda muvaf
fak olmuştur, orada yer vardır, oraya girer. Ya
ni bir çocuğun memleketimizde her hangi bir şe
kilde iyi bir yer bulup kendi arzusuna göre tah
sil görmesi bugünkü imkânlarla münseliptir. 
Şimdi bu kanun geldiği zaman düşünüyoruz; 
evet, çocuklarımız akademilere girememişlerdir, 
doğru, üniversitelere girememişlerdir, doğru, 
'birçok çocuklar açıktadır, bu da doğru, hocalar 
feragatlidir, doğru, hocalar bu parayı almıya-
caklarmış, bilmem, belki alırlar, belki almazlar 
ama almıyacak insanlar da olabilir. Benim do
kunmak istediğim nokta şudur : Hani evvelce 
çatana iskeleye yanaşmış lala hazretleri içeriye 
girmiiş, çatana hareket etmiyor. Niçin hareket et-
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miyor? Efendim, istim daha gelmemiş canım o ha
reket etsin islim arkadan geiir demiş. Tıpkı buna 
benziyor bu kanun. Hiç faikı yoktur. îcra edecek 
nasıl olsa biz bu kanunları böyle bir kanunu 
Meclislerden çıkarırız. Merhametlerine istinade-
deriz. Çocuk dâvası vaırdır, deriz. Buna kimsenin 
yüreği varmaz aksi rey versin, nasıl olsa çıkarı
rız zihniyetiyle bu kanun getirilmiştir arkadaş
lar. Ben kanuna muhalif değilim. Ne derler ona, 
eski tâbirini bulamadıım emrivaki de değil başka 
bir şey diyorlar ona, onu sonra bulurum. Fakat 
bu vakıayı esefle, üzüntü ile karşılamamak 
mümkün değildir. Kanunu getireceğiz eski yapı
lan icrayı kanunlaştıracağız. Arkadaşlar bu re
jimi yıpratır. Böyle kanunlara ben mâruz olmu
şumdur. Meselâ getirmişlerdir buraya bir kanu
nu, Mart ayıdır, bundan üç dört ay evvelindeki 
zamana istinadederek vergi meselesini o tarihten 
itibaren yürütmüşlerdir. Bu da yanlıştır. Buna 
da muhalifim. Her hangi Hükümet olursa olsun 
kendi bağlı olduğum partinin Hükümeti de böy
le bir kanunla 'gelse ben buna rey vermem ve 
muhalif olurum. Şimdi ne olacak arkadaşlar? 
Hiçbirimiz vicdanımızın emrinden haricine çıka-
mıyacağız ve buna rey vereceğiz. Vereceğiz, ama 
arkadaşlar rejim yıpranacak. Onun için Hükü
metlerin nazarı dikkatini celbeden arkadaşları
mın hakkı var. E! Burada canım ne olacak, Sa
yın özgüneş, canım bunda ne var nihayet bir 
çocuk davasıdır, olan olmuştur. Özgüneş, doğru, 
haklısın; fakat müsaade buyurun da kanunları 
her şeyin üstünde tutalım, kanunları her şeyin 
üstünde tutalım. Kanun her şeyin üstünde tutul-
mıyan bir idarede hak yoktur, hukuk yoktur, 
Anayasa yoktur. Anayasayı bu kadar yıpratma
ya tahsisat olmadan bir fiilî vazife yaptırmaya 
hiçbirimizin hakkı yoktur. Bu itibarla ben bir 
hukukçu olarak özür dilerim, son defa karşıma 
gelmiştir, çocuk okutmanın ne demek olduğunu 
bir torun sahibi olarak da iyi bilirim, buna rağ
men gönlüm razı olmıyarak sırf rejimin bekası
nı temin etmek için aksi rey vereceğimi beyan 
ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Ege. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA İSKENDER 
CENAP EGE (Aydın) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; müzakeresini yürütmekte olduğu
muz şanssız teklif üçüncü defa huzurunuza geli
yor. Sayın Başkan her halde hatip arkadaşları

mızın bu mevzudaki derin görüşlerine ayrı ayrı 
ifade etmeleri için tümü üzerindeki muza-1 

kereler bitmiş olmasına rağmen 7 hatip arkada
şımız konuştu, bunlardan 6 tanesi tümü üzerin
de konuşmuştur. Sadece 'bir arkadaşımız madde 
üzerinde görüşmüştür. Bu durum karşısında biz 
tekrar bu teklifin tümünü müzakereye başlamış 
oluyoruz. Muhterem arkadaşlarım hatırlıyacak-
lardır, bundan evvelki oturumlarda biraz önce 
burada arkadaşlarımızın lehte ve aleyhte bulun
dukları fikirleri çok geniş olarak yine muhterem 
diğer ankadaşkiTiimız ifade buyumıuşk^rdı. Biz de 
komisyon olarak dilimizin döndüğü kadar cevap 
vermeye çalışmıştık. Eğer bu şekilde bir müzake
re tekniği içerisinde yürürse elbette maddeleri 
geçtik diyoruz ama müzakere etmeye imkân kal-
mıyacaktır. Ben maddeler üzerinde Sayın Öz-
türkçine'nin durduğu bir noktayı ifade etmek is
terim. O da, Sayın Öztürkçine Kanunun başlığın
da İktisadi ve Ticari İlimler akademilerinin öğ
retim üyeleriyle öğretim yardımcıları tâbirleri 
içerisinde doçentin yeri neresidir, neresi olması 
lâzımdır, bunu tesbit için, tesbit edilemediğinden 
daha doğrusu, tesbit için bir önerge verdiğini 
beyan etti, huzurunuzda, Muhterem arkadaşla
rım, 7334 sayılı Kanunun 10 nen maddesi bunu 
şöyle tesbit etmiştir; öğretim üyeleri diye profe
sörler ve doçentler bu tâbirin kapsamındadır. 
Öğretim yardımcıları tâbiri içine de öğretim gö
revlileri ve asistanlar girer. Demek ki, asistan
ların yeri öğretim yardımcısı tâbirinin içinde 
vardır. 

İkincisi; yine tümü üzerindeki konuşmalar
dan galadolarak bir iki arkadaşımız tahsisattan 
bahis buyurdular. Bu kürsüde daha evvel bir
kaç defa 1967 Devlet bütçesine hu konularla il
gili olmak üzere 250 000 liralık bir tahsisat 
konduğunu ifade etmiştik. Ayrıca bugün öğ
retim yapmakta olan Eskişehir Ticari İlimler 
Akademisinin de bu yıllık masrafının tutarı 
150 000 lirayı geçmiyecektir. Demek ki, tah
sisat da varmış. Bunun dışında birinci mad-
de üzerinde her hangi bir mâruzâtta bulunamı-
yacağım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is-
tiyen sayın üye? Yok... Madde hakkında bir 
takrir vardır, okutuyorum. 
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Sayın Başkanlığa 

1 nci maddenin ikinci f kirasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini saygı ile arz ederim. 

İstanbul 
Rifat Öztürkçine 

Bu kanuna göre görevlendirilen öğretim ve 
üniversite öğretim üyeleriyle, asistanlara öden
mekte olan ücretler; alman tazminata 335G sa
yılı Kanunun 18 nci maddesi gereğince alınmış 
ek görev ücretlerine halel getirmez, 'bu göreli
leri dolayrsiyle abacakları ücretler hakkında 
7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmü uy
gulanmaz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu bu tak
rire 1 

HÜKÜMET ADINA PROFESÖR ORHAN 
OĞUZ fEskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Aka
demisi Reisi) — Efendim, tasarıda buna a'l't hü
küm var. 

BAŞKAN — Yani katılmıyorsunuz. Komis
yon? 

GEOİOt KOMİSYON ADINA İSKENDER 
CENAP EGE (Aydın) — Katılmıyorum. 

BAŞKAN — Saym takrir sahibi. Hükümet 
diyor ki, tasarıda bu takrire ait hüküm zaten 
movmtttus. B naenaleyh, ayrıca takririn ka
bulü mümkün değildir. 

Hükümet ve komisyon takrire katılmıyor. 
Takriri oybırm^za arz ediyorum. Kabul eden
le"... Kabul etmiyenVr... 'Takrir reddedilmiştir. 
Maddenin 'tümünü .oylarınıza arz ediyorum. Ka-
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Ara^de 2. — İktisadi ve Ticari İlimler aka
demi1 c^nin yar)'",^ı ire e e öğret'mi •hiz-^eferln-
'den dolayı. Akademi Reisine ayrıca 600 falt'-
ynz) r''va, Akademi Pe!T muavinlerine 500 (beş-
yüz) !bn. ^of.^re 450 (dörtyüz?!]!1) lira, memur
lara 400 (dörtyüz) lira ve hizmetliV-re de aylık 
üeretl^rne. ek obırak 300 (üçyüz) lira fazla ça
lışma ücreti yerilir. 

Bu kanun vroğince çaV;tırda/'ak şef says-
her akademi için lv memur sayısı 15 ve hizmetli 
sayası da 15 ''' geçemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üvn? Yok;.. Maddevi oy^rmıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler.., Kabul edi'-
miştir, 
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Madde 3. — Bu kanuna göre verilecek ders, 
seminer ve uygulama ücretleri ile diğer ek üc
retlere müstahak olabilmek için bu görevlerin 
fiilen ifa edilmesi lâzımgelir. 

Öğretim ve sınav ayları dışında bu ücretler 
verilmez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok,. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Gr?çici Madde 1. — Bu kanuna göre verile
cek ücrefer gece öğretiminin fiilen başladığı 
tarihten itibaren ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen1? 
Buyurun Sayın Özden. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Saym Baş
kan, sayın arkadaşlarım, biraz evvel GÖZ aidini. 
Orada da temas etmiştim. Şimdi bu geçici 1 nu
maralı maddenin metinden tamamen çıkarılma
sını teklif ediyorum. Arkadaşlarımız mesele
nin önemine ve akademilere giremiyen genel e-
r'n, akadem :ye girmelerine ve vazife .görmeleri
ni temine yarayan esbabı mucibeleri meyanmda 
öğretmenler madem ki. bu lâzımdır b're -nara 
verilsin verilmesin biz bu vazifeyi vatani 
bir yazife telâkki ettik. Bu itibarla oocukları-
mızı gece okutmak11 a devam edeceğiz. İster 
•"">an~ alahm isterce abruyahm, diyerek bu vazi
feyi ifa ettiklerini beyan buyurdu1 ar. A'kade-
mivl temsil eden arkadaşımız da ben1' tasvlboder 
^kikdo. hali tavrmdsn anbyorum. Eğer böyle 
ise hakikaten kendilerine bu kürsüden minnet
lerimizi sunmayı bir vazife biliriz. Ama böyle 
değil de ssrar e d er1 erse o kanuni yol1 ar da aesk-
i'v. Oradan da bir ücret tahsil edebilirler. A.ma 
m n"! em ki. 'bu erbabı mu e in ile yan1 İmi s tır ve 
böyle vatani hır İrssin üzerinde durulmuştur. 
E., müsaade 'buyurun da 'b'zim Sena^nun da bir 
hakkı olsun ve diyelim ki. bu kınun. zaten a1-
Vndaki m a b e d e var. rjo^ediblio^ ta^'bton !'ti-
oı^en merl'd.ir. d'vdinı de su is1 er d mı r-m--'-yı_ 
1 alını ve km dedikodu t î ^ n ^ e n ortadan kalk--
suı. Bu itibarla tasvibinizi rica, ott:&im bir 
",TrM~TC ]i0 } m a-on'i"' .]vv'nni maddenin kaldırıl
masını arz ye teklif -ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon şöz ™ü istiyor efen
dim. Buyurun İskender Cenap Ege. 
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GEÇİCİ KOMİSYON ADINA İSKENDER 
CENAP EGE .(Aydın) — Muhterem arkadaş
lar; Sayın Özden 'esasta haklıdır. Ancak, bir 
noktayı hatırlatmak isterim ki, bir kapıyı ya 
kapalı tutmalı ya aralık bırakmamalı. Aralık 
bırakıldığı takdirde o kapı arkasına kadar açı
lır. Şimdi mesele şudur: 707 sayılı Kanun da 
huzurunuzda müzakere edildi, çeşitli arkadaş
larımız bu kanun tasarısı üzerinde beyanlarda 
bulundular. Aynı şekilde burada 3 ncü madde 
gV)i orada da bir madde ile bu ödemenin fiilen 
öğretime başlandığı tarihten itibaren yapılma
sı gerekir şeklinde bir kayıt vardır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bunun ön
lenmesi için,, arkadaşlarımın daha önce son ko
nuşmalarında dahi tümü üzerindeki beyan
larında bilhassa Sayın Zerin Tüzün'ün Sayın 
Millî Eğitim Bakanının bu şekilde perakende 
tekliflerinden, tasarılardan sarfı nazar edilece
ği şeklinde komisyonda vermiş olduğu sözü na
zarı itibara alırsak bu defalık, son defa olmak 
üzere bunun hukuki cihetini bir parça daha.. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Batıl 
makûsun aleyh olamaz. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA İSKENDER 
CENAP EGE (Devamla) — Beyefendi, daha 
önce ihmal etmiş"':: geçmiş zatıâliniz de .oyu
nuzu kullanmışsınız, bu şekilde 707 sayılı Ka
nunu geçirmişiz. Burada.. Yeni aldığınız vazi
fenin ağırlığı içinde olunuz lütfen. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim, 
sizde lütfen cevap vermeyiniz efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA İSKENDER 
CENAP EGE (Devamla) — Şimdi arkadaşlar 
burada başka bir nokta vardır. Sayın profesör 
ve doçentler hattâ asistanlardan ibaret olsa 
bu edeme yapılacak olanlar yine bir derece 
makûldür. Ancak burada çok az maaş alan me
murlar hattâ odacılar ve hademeler de vardır 
ki, bunlar aylardır, altı aya yakın vazife gör
mekteler ve ümitlerini bu çıkacak kanun neti
cesinde ellerine geçecek paraya bağlamışlar
dır. Bunu hepiniz gayet iyi takdir buyurursu
nuz. Onun için komisyon olarak biz muhterem 
özdenin teklifine iştirak etmiyor, maddenin 
aynen kabul edilmesi hususunda oy kullanılma
sını istirham ediyoruz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Özgüncş. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Muh

terem arkadaşlarım; daha önceki mâruzâtımda 
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bu göreve başlarken öğretim görevlilerinin 
nasıl olsa bu kanun çıkar, bizde parayı alırız 
düşüncesi ile değil kanun kabul edilse de, edil
mece de çocuklarımız dışarıda kalmasın, Eğer 
kanun çıkmaz da biz de bu parayı alamazsak 
feda olsun zihniyeti ile bu işe başladıklarına 
vicdani kanaatim vardır. Eğer bu kanaatim 
bir hayal ise ben bu hayal ile avunmayı tercih 
ederim çünkü ben ona kaanim ki, bu memleket. 
te yüksek okul bitirmiş öğretim üyesinin bu ka
dar küçük hesaplar içine düşnryeceğine, düşmi-
ycnlerin çoğunlukta olduğuna emin bulunmak
tayım. Acaba böyle yapmasak da şu bizim pro
fesörleri bir imtihana çeksek desek ki, bugün
den itibaren neşri tarihinden itibaren muteber
d i , desek ve bu beş aylık mesailerini almasa
lar ne olur? Ne kazanır bundan Hazine arka
daşlar? Fakat benden evvel konuşan arkada
şımın da belirttiği gibi, aralarında en küçük 
maaş alan hademelerden asistanından tutunda 
profesörüne kadar 5 aylık bir emek vardır. 
Alacağına yüzde yüz inanmadan belki de ka
nun çıkmazsa bu parayı almıyacağma inandı
ğı halde 5 ay mesai yapmış insanlar vardır. 
Zannederim ki, Yüce Senato bu 5 aylık mesai
nin çek küçük karşılığını ki, demim arz etmiş
tim, en fazla eline geçenin 914 lira geçmekte
dir. Bunu vermek suretiyle sadece bu mesai 
çok küçük bir şekilde mükâfatlandırmış olu
ruz hürmetlerimle (doğru sesleri:) 

BAŞKAN — İki saym komisyon üyesi söz 
^teminlerdir. Lehte mi konuşacaklardır, aleyh
te mis (Lehte sesleri) siz Saym Okyayuz zatı
âliniz de lehte mi konuşacaksınız? 

CAVİT TEVFİK OKYAYÜZ (İçel) — Evet. 
BAŞKAN — Peki efendim. Saym Okyayuz 

buyurunuz. 

CAVİT TEVFİK OKYAYÜZ (içel) — Sa
yın Başkan, çok aziz arkadaşlarım; Komisyon 
Başkanı arkadaşımız Ekrem özden arkadaşımı
zın hakikatte haklı olduğunu söylediler. Ben 
izinleriyle bu fikre iştirak etmiyorum. Benim 
anladığım mânada hak sevgiden, muhabbetten 
ve feragat ve fedakârlığın değerlendirdiği hiz
met fikrinden hayat ve hüviyet alırsa millet 
için, memleket için hayırlı olabilenin gerçeği
ne ulaşır. Bu hâdisede bizatihi bu hal, bu hü
viyet bu unsur bütün kıymeti ile mevcuttur. 
Öğretmen arkadaşlarımız gündüzleri, gecele-
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re uzatarak hakikaten örnek bir feragat ve 
fedakârlığın yürüyüşü içinde bıı memleketin 
büyük ümidi olan Türk çocuklarına hakkın, il
min, mektebin getirip hazırlıyacağı nizam yo
lunu kazandırabilmek gibi tertemiz bir endi
şenin içinde emek verirlerse bu milletin tem
silcisi olmak mevkiinde olan Büyük Meclisimi
zin bu hizmeti büyük bir muhabbetle değer
lendirmesi kanaatimce vazifesidir. Bu yönden 
hükmün aynen kabulünde isabet görüyorum. 
Mânevi hizmet hükümlerini bu memleketin ge
leceğine ışıklı bir yolu açmakta, her yönden 
kıymet ve kuvvet olarak kazandırmak bahsin
de bu kararınızın büyük ölçüde müessir ola
cağı inancındayım. 

Hepinizi hürmetlerimle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Birand. 

İZZET BİRAND (İzmir) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; tasarı komisyonda en son de
fa tezekkür edilmiş ve tasvibedilmiştir. Konuş
malarda bâzı hissi hususlara temas edildi. Söz 
almamın asıl sebebi bu konudur. Tedrisat za
manında fiilen başlamıştır. Başlandığı zaman 
ne gibi bir ruhi halet içinde başladığını tah
lil etmeye, iiletlendirmeye hakkımız yoktur. Tek
lif Meclis üyesi bir arkadaşımız tarafından gel
miş ve şümullendirilmiştir. Her yapılan hizmeti 
iyi niyetle yorumlamak ihtilâtları, kırgınlık
ları önlemek için tek çıkar yolumuzdur. 

Sayın arkadaşlarım; şurada insanda bütün 
mânevi değerlerin kaynağı ve ölçüsü olan in
san haysiyetini zedeliyecek konuşmalar geçmiş
tir. Bu hiçbir vesile ile ortaya atılmasını istemi-
yeceğimiz bir husustur. İnsanın aziz olan hay
siyetini rencide etmemek başta gelen vazife
miz olmalıdır. Binaenaleyh; çalışan sayın öğ
retim üyeleri elbette ki kendi tasarrufları elin
de olmıyan bir ihtimal için hizmetlerine başla
mamışlardır. Bu hizmetin başlaması asildir. Ve 
burada kanun teklifini getiren arkadaşımız 
böylece takdir etmiş, Millet Meclisi bu takdi
re iştirak etmiş, şimdi Yüce Heyetiniz bu ko
nu üzerindedir. 

Meseleyi kendi şümulünün dışına sirayet et
tirmemek itinasında olmanızı bilhassa istirham 
ediyorum. Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Başka söz istiyen sayın üye .. 
Yok. Takriri okutuyorum. 

Başkanlığa 

Geçici madde 1 in tekliften çıkarılmasını 
saygiyle rica ederim. 

İstanbul 
Ekrem Özden 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Geçici birinci maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Geçici madde 2. — G57 sayılı (Devlet Me
murları Kanununun) malî hükümlerinin yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren G57 sayılı Kanu
na göre tediye yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi, oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is Üyen sa
yın üye i . Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmiycıder... Kabul edil
miştir. 

Madde 5. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Teklifin tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etnr'ıycnler... Kabul edilmiştir. 

Teklif kanunlaşmıştır, hayırlı olsun. 

Gündemimizde görüşülecek başka madde bu
lunmadığından 16 . 5 . 1967 Salı günü saat 
15,00 te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 16,30 
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7. — SORULAR VE CEVAPLAR 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Kadri Kap
lan'm, kaçak malların satışına dair Gümrük, Ma
liye, ve Ticaret bakanlarından sorusuna Gümrük 
ve Tekel Bakanı İbrahim Tekin'in yazılı cevabı. 
(7/334) 

19 . 4 . 1967 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Gümrük ve Tekel, Ma
liye ve Ticaret Bakanlıklarınca ayrı ayrı yazılı 
olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ve 
rica ederim. 

Saygılarımla, 
Kadri Kaplan 

Senatör 
1. Amerikan pazarları diye bilinen satış 

yerlerinde ve huduttaki kentlerde halk arasında 
(Suriye Pazarı), (Kaçak Pazarı) diye adlandırı
lan yerlerde satılan malların Türk Ticaret Ka
nunları ve ticaretle ilgili diğer hukukî belgelere 
göre satışı mümkün müdür? 

2. Bu satış yerleri kanuni imkânlarla mı ku
rulmuştur? Böyle ise hangi kanun ve resmî bel
gelere göre, ne şekilde ve hangi makamların izni 
ile kurulmuştur? 

3. Bu satış yerlerindeki mallar gümrüğe ve 
bu satışlar vergilere tabi midir? 

4. Bu satış yerlerindeki malların büyük bir 
kısmı kaçaksa neden işlem yapılmamaktadır? İş
lem yapılmamasını geciktiren, zorlaştıran ya da 
imkânsız kılan sebepler nelerdir? 

5. Bunların önlenmesi için Sayın Gümrük ve 
Tekel Bakanının geçen yıl Mecliste açıkladığı ted
birler hangi safhadadır? 

6. Satışların yabancı kaynaklı yiyeceğe ka
dar genişlediği ve her gün birçok yenisinin türe-
diği bu satış yerleri karşısında yerli sanat anlayı
şımızın ve sanayiimizin himaye ve gelişmesi için 
hangi tedbirler düşünülmektedir? 

T. C. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 10 . 5 . 1967 

Güm. G. Md. Gümrük İşleri Md. K/2 
Sayı : 32931/145-32931 
Konu : Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sayın 

Kadri Kaplan'm 19 . 4 . 1967 tarihli önergesi 
Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : Kanunlar Müdürlüğü sözlü 20 . 4 . 1967 
günlü yazıları ile gönderilen Cumhuriyet Sena
tosu Üyesi Sayın Kadri Kaplan'm önergesine 
verilen cevap 3 nüsha olarak ilişikte sunulmuş
tur. 

Arz ederim. 
İbrahim Tekin 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

T. C. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

Güm. G. Md. Gümrük İşleri Md. K/2 
Sayı : 32931/145-32931 
Sayın Kadri Kaplan 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına verilen 

ve Bakanlığımız ile Maliye ve Ticaret Bakanlık
larınca ayrı ayrı yazılı olarak cevaplandırılması 
istenilen 19 Nisan 1967 tarihli önergenize karşı
lıktır. 

Bu önergenizde sorulan sorulardan Bakanlığı
mızı ilgilendiren kısımlar toptan cevaplandırıl
mıştır. 

Memleketimizde büyük şehirlerde halk ara
sında (Amerikan pazarları) diye adlandırılan ve 
muhtelif cins eşya satışı yapan dükkân ve mağa
zalar bulunmakta ve bunlardan kısmen yabancı 
menşeli eşya satılmaktadır. 

7 Temmuz 1954 tarihinde yürürlüğe giren 
6427 sayılı Kanunla tasdik edilmiş btflunan (Tür
kiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşjk Devletleri 
arasında «Kuzey Atlantik Andlaşmasma taraf 
devletler arasında, kuvvetlerin statüsüne dair 
Sözleşme» nin tatbikatına mütaallik anlaşma) mm 
4 ncü maddesi ile askerî mağazalar, kantinler, su
bay kulüpleri gibi Amerika Birleşik Devletlerinin 
özel askerî müasseseleri tarafından doğrudan doğ
ruya ve münhasıran Amerika Birleşik Devletleri 
personelinin istimali için hariçten getirecekleri 
erzak ve diğer eşyanın muaf olarak ithal edile
ceği kabul olunmuştur. 

Söz konusu anlaşmaya göre Amerikan per
sonelinin ihtiyacı için getirilen (eski ismiyle 
AFEX-PX, yeni ismiyle EES) denilen Amerikan 
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askerî mağazalarında münhasıran Amerikalılara 
satılan eşyanın Türk Ticaret Kanunları ve tica
retle ilgili diğer hukukî belgelere göre Amerika
lılardan gayrısma satılması bahis konusu değil
dir. 

Ancak, mezkûr mağazalardan Amerikalılar ta
rafından alman eşya kısmen gayrimeşru yollarla 
halk arasında Amerikan pazarları denilen mağa
zalara intikal etmektedir. 

Bu hususun önlenmesi için 6427 sayılı Kanun
la tasdik edilen iki taraflı anlaşma hükümleri 
gereğince memleketimizde bulunan Amerikalılar 
adına ithal edilecek eşyanın çeşit ve miktarının 
kısılması ve Amerikan askerî pazarlarından, 
Amerikalılar tarafından satın alman eşyanın 
yurt içinde satılmamaları için bakanlıklar arasın
da gerekli çalışmalar yapılmakta olup, bu çalış
malar son safhasına gelmiş bulunmaktadır. 

Diğer taraftan 5383 sayılı Oümrük Kanu
nunun 19 ncu maddesiyle, Türkiye'ye gelen Türk 
ve yabancıların zat ve ev eşyaları Kanunda esas
ları tesbit edilen, bâzı kayıt ve şartlarla muaf 
olarak yurda sokulmakta ve muvzuatmııza göre 
muafen ithal edilen zat ve ev eşyasının sahipleri 
tarafından başkalarına devir ve satışlarına mâni 
bir hâl bulunmamaktadır. 

Bu suretle vergisiz olarak yolcular tarafından 
yurda sokulmuş olan zat ve ev eşyası da bankala
rına satılmakta, bunlardan bir kısmı da Ameri
kan pazarları diye adlandırılan pazarlara intikal 
ettirilmektedir. 
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Yine Amerikan pazarlarında satılan eşyadan 
bir kısmı da memleketimizde imâl edilen eşyayı 
teşkil etmekte olup halkımızın yabancı menşeli, 
bilhassa Amerikan eşyasını kullanma yolundaki 
temayülü, memleket mallarına yabancı etiket koy
mak suretiyle mezkûr pazarlarda yabancı eşya 
olarak satılmasına sebebiyet vermektedir . 

(Bu pazarlarda satılan eşyaya delil kifayetsiz
liği dolayısiyle el konulmamakta, kanunî işleme 
talbi tutulan ve adli mercilere intikal ettirilen 
olaylar da ekseriyetle mahkemelerde beraetîe ne
ticelenmektedir. Bu hâl kanunî işlem yapılmasını 
zorlaştırmakta ve bâzan da imkânsız kılmaktadır. 

Kaçakçılığın önlenmesi için Bakanlığımızca 
[giriş ve çıkış eşyasında ikinci muayene yapılmak 
suretiyle süzgeçten geçirilmesi cihetine gidilmek
te, turizm kolaylıklarından faydalanmak suretiyle 
memleketimizden transit olarak geçen kişilerin 
zat eşyalarının dışında kalan eşyaların memleket
te satılmalarını önlemek için de bunların millet
lerarası transit rejimine taibi tutulması yoluna gi
dilmekte ve ilgili bakanlıklarla devamlı çalışma
lar yapılmaktadır. 

Bu konuda alınan tedbirler dolayısiyle son za
manlarda Amerikan menşeli eşyanın piyasadan 
azaldığı müşahade olunmaktadır. 

Arz ederim. 

fbrahim Tekin 
{rümrük ve Tekel Bakanı 
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8. — DÜZELTİŞ 

Aşağıdaki pasajlar, İstanbul Üyesi Sayın Halûk Berkol'un Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
1967 bütçesi üzerinde A. P. Grupu adına yaptıkları konuşma tutanağından sehven çizilmek suretiyle 
düşmüştür. 

Cilt Birleşim Tarih Sayfa Sütun Satır 

38 30 5 . 2 . 1967 86G 1 19 dan sonraya satırbaşı olarak 
eklenecektir. 

[Medeni âlemde, umumi cerrahinin inkişafını mümkün kılmış olan. ve bilhassa ciğer ve kalb ame
liyatları emsali müdahalelerin temelini teşkil eden bu mühim şubeye Bakanın aktanlmasına ve ekseri
ya geceli gündüzlü mesai sarf etmek durumunda kalan bu branşta çalışanlara gerekli itina ve kolaylı
ğın, fennin bir icabı olarak, gösterilmesine taraftarız. 

Travmatoloji (Kaza cerrahisi), ilk yardım ve âcil cerrahi mevzularına daha büyük önem verilme
sini, şayet küçük merkezlerin kurulmasının bugünkü şartlara göre zamana ve müsait zemine terk edil
mesi zarureti varsa ki, bu zaruretin olduğunu tahmin ediyoruz, bu takdirde, mevcut hastanelerde bun
lar için ayrı ihtisas servisleri ihdası derpiş edilmelidir. Misal olarak, İstanbul'un Anadolu yakasının 
bütün yükünü sırtında taşıyan Haydarpaşa Numune Hastanesindeki bu travmatoloji, ilk yardım ve 
âcil cerrahi servisinin kurulmasına işareti bir zaruret addederiz.] 

Tababet ilerledikçe.... 
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GÜNDEMİ 
59 NCU BİRLEŞİM 

11. .5 . 1967 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

I I 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

II I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER • 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER , 



Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 9l5eek 
Gece öğretimi yapan İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri öğretim 
üyeleri ile öğretim yardımcılarına ve diğer personeline ek ücret veril
mesine dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul edilen metni ve 

Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporları (Millet 
Meclisi 2 /368; Cumhuriyet Senatosu 2/208) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 177) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 15 . 4 . 1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2/368, 3026/17405 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 14 . 4 . 1967 tarihli 86 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kabul edilen, gece öğretimi yapan iktisadi ve Ticari ilimler Akademileri öğretim üyeleri 
ile öğretim yardımcılarına ve d;iğer personeline ek ücret verilmesine dair kanun teklifi, dosyası 
ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. Ferruh Bozbeyli 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 16 . 11 . 1966 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 30 . 12 . 1966 ve 14 . 4 . 1967 tarihli 27 ve 86 ncı birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşü
lerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 177) 

Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 25 . 4 . 1967 
Esas No. : 2/208 
Karar No. : 1 

CUMHURİYET SENATOSU YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Gece öğretimi yapan İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri öğretim üyeleri ile öğretim yar
dımcılarına ve diğer personeline ek ücret verilmesine dair kanun teklifi, ilgili bakanlıklar tem
silcilerinin de iştirakiyle komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi. 

Teklif gerekçesinde izahı yapılan hususlar ve gerekse Hükümet temsilcilerinin tamamlayıcı 
beyanlarından sonra, komisyonumuz Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen metnin aynen 
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kabulüne, Genel Kurulun tasviplerine ve öncelik ve ivedilikle görüşülmesi için Yüksek Başkanlığa 
sunulmasına karar verilmiştir. 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Z. Tüzün R. tiner 

Geçici Komisyon 
Başkanı 
Edirne 

T. Banguoğlu 

Ankara 
T. Cebe ' 

Sözcü 
Aydın 

İ. C. Ege 

Çankırı 
H. Bağlı 

İzmir 
İ. Birand 

İmzada bulunamadı 

Çorum 
A. Çetin 

Ordu 
Ş. Koksal 

İmzada bulunamadı 

İçel 
C. T. Okyayuz 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

G-ece öğretimi yapan ilrtisadi ve Ticari ilimler 
Akademileri öğretim üyeleri ile öğretim yardım
cılarına ve diğer personeline ek ücret verilmesine 

dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Gece öğretimi yapan İktisadi 
ve Ticari İlimler akademileri öğretim üyelerin
den gece okutulan ders, yapılan seminer ve uy
gulamaların beher saati için, profesörlere 100 
(yüz), doçentlere 75 (yetmişbeş), öğretim yar
dımcılarından, öğretim görevlilerine 60 (altmış), 
okutman, uzman ve tercümecilerle asistanlara 
da 50 (elli) şer lira fazla çalışma ücreti veri
lir. 

Bu kanuna göre görevlendirilen öğretim 
üyeleri ile, öğretim yardımcılarına Ödenmekte 
olan ücretler, esas vazifelerine ait tazminatları
na halel getirmiyeceği gibi, bu görevleri dola-
yısiyle alacakları ücretleri hakkında da 7244 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmü uygulan
maz. 

MADDE 2. — İktisadi ve Ticari İlimler aka
demilerinin yaptığı gece öğretimi hizmetlerin
den dolayı, Akademi Eeisine ayrıca 600 (altı-
yüz) lira, Akademi Reis muavinlerine 500 (beş-
yüz) lira, şeflere 450 (dörtyüzelli) lira, memur
lara 400 (dörtyüz) lira ve hizmetlilere de aylık 
ücretlerine ek olarak 300 (üçyüz) lira fazla ça
lışma ücreti verilir. 

Bu kanun gereğince çalıştırılacak şef sayısı 
her akademi için 1, memur sayısı 15 ve hizmetli 
sayısı da 15 i geçemez. 

CUMHURİYET SENATOSU GEÇİCİ KOMİS
YONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Gece öğretimi yapan iktisadi ve Ticari ilimler 
Akademileri öğretim üyeleri ile öğretim yardım
cılarına ve diğer personeline ek ücret verilmesine 

dair kanun teklifi 

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

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

C. Senatosu (S. Sayısı : 915 e ek) 



Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

MADDE 3. — Bu kanuna göre verilecek 
ders, seminer ve uygulama ücretleri ile diğer ek 
ücretlere müstahak olabilmek için bu görevle
rin fiilen ifa edilmesi lâzımgelir. 

Öğretim ve sınav ayları dışında bu ücretler 
verilmez. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanuna göre ve
rilecek ücretler gece öğretiminin fiilen başla
dığı tarihten itibaren ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 657 sayılı (Devlet 
Memurları Kanununun) malî hükümlerinin yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren 657 sayılı Ka
nıma göre tediye yapılır. 

MADDE 4. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu vürütür. 

Cumhuriyet! Senatosu 
Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edilen 
3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisince ka
bul edilen 1 nci geçici madde aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisince ka
bul edilen 2 nci geçici madde aynen kabul edil
miştir. 

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

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

Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 
Esas No. : 2/208 
Karar No. : 2 

9 . 5 . 1967 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

r Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 2 . 5 . 1967 tarihli 56 nci Birleşiminde Geçici Komisyo
numuza iade edilmiş bulunan, Gece öğretimi yapan İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri öğretim 
üyeleri ile öğretim yardımcılarına ve diğer personeline ek ücret verilmesine dair kanun teklifi, 
ilgili Bakan ve Bakanlık temsilcilerinin de iştirakleriyle tekrar tetkik ve müzakere edilmiş, teklifin 
aynen kabulünü uygun olacağına ekseriyetle karar verilmiştir. 

Saygiyle arz olunur. 

GEREKÇE 

I - Akademilerle üniversiteler ve yüksek okullarda gece öğretimi yapacak elemanlara ödenecek 
ek ücretlerin tek bir metin halinde birleştirilmesi aşağıdaki sebeplerden ötürü mümkün görüleme
miştir. 

a) Özellikle üzerinde durulan Yıldız Yüksek Teknik Okulu başta olmak üzere birçok yüksek 
okulların henüz kuruluş kanunları mevcut değildir. Bu durumda, kanunla kurulmuş olan akade
milere ait bir kanunun içersine kanuni bir kuruluş olmıyan bu okulların iptali sakıncalı görülmüştür. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 915 e ek) 
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b) Kanun metnine üniversitelerin ithali, üniversite senatolarının görüşlerini almak için geci

kecektir. Kanunun gecikmesi ise halen 430 öğrenci ile çalışmalara başlamış olan Eskişehir İktisadi 
ve Ticari İlimler Akademisinde fiilen ders vermekte olan öğretim üyelerini mağdur duruma düşüre
cektir. 

c) İstanbul'daki İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinde de gece öğretimine başlanması için bu 
kanunun kabulü beklenmektedir. Teklif 15 Mayıs'a kadar kanunlaşmadığı takdirde İstanbul'da Yaz 
aylarında da devam etmek üzere derhal faaliyete geçilmesi düşünülen gece öğretimine başlamak 
mümkün olamıyacak ve halen neticeyi otel odalarında beklemekte olan yüzlerce gencimiz bu yıl 
için okuma imkânlarından mahrum kalacaktır. 

d) Bugün memleketimizde en çok ihtiyaç duyulan ve özellikle Devlet kapısından memuriyet 
beklemiyen elemanlar yetiştirmekte olan İktisadi ve Ticari İlimler akademilerini top yekûn kapsı-
yan bu teklifin, akademilerin özellikleri de göz önüne alınarak ayrı bir statü içinde ele alınması 
daha uygun olacaktır. 

II - Bu kanuna göre verilecek aylık tazminat miktarının belirli bir sınırda dondurulması husu
sundaki teklif üzerinde de durulmuştur. 

Ancak, fiilen verilecek derslerin Profesörler Kurulunca incelenip düzene konulduğu anlaşıldı
ğından, bu hususta bağlayıcı bir tasarrufa gitmenin uygun olamıyacağı hakkında ekseriyet görüşü 
hâsıl olmuştur. 

Başkan 
Edirne 

Karara muhalifim 
T. Banguoğlu 

Bu kanunda Sözcü 
Çorum 

A. Çetin 

Kâtip 
Cumhurbaşaknınca Ö. Ü. Cumhurbaşkanmea S. Ü 

Söz hakkım, mahfuzdur 
Z. T üzün 

re. L'üer 
Bulunamadı 

Ankara 
T. Cebe 

Çankırı 
H. Dağlı 

İçel 
C. T. Okyayuz 

Bulunamadı 

izmir 
İ. Bir and 

Ordu 
Ş. Koksal 

Bulunamadı 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ. 
METİN 

Gece öğretimi yapan iktisadi ve Ticari ilimler 
Akademileri öğretim üyeleri ile öğretim yardım
cılarına ve diğer personeline ek ücret verilmesine 

dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Gece öğretimi yapan İktisadi 
ve Ticari İlimler Akademileri öğretim üyelerin
den gece okutulan ders, yapılan seminer ve uy
gulamaların beher saati için, profesörlere 100 
(yüz), doçentlere 75 (yetmişbeş), öğretim yar
dımcılarından, öğretim görevlilerine 60 (altmış), 
okutman, uzman ve tercümecilerle asistanlara 
da 50 (elli) şer lira fazla çalışma ücreti veri
lir. 

Bu kanuna göre görevlendirilen öğretim 
üyeleri ile, öğretim yardımcılarına ödenmekte 
olan ücretler, esas vazifelerine ait tazminatları
na halel getirmiyeceği gibi, bu görevleri dola-
yısiyle alacakları ücretleri hakkında da 7244 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmü uygulan
maz. 

MADDE 2. — İktisadi ve Ticari İlimler aka
demilerinin yaptığı gece öğretimi hizmetlerin
den dolayı, Akademi Reisine ayrıca 600 (altı-
yüz) lira, Akademi Reis muavinlerine 500 (beş-
yüz) lira, şeflere 450 (dörtyüzclli) lira, memur
lara 400 (dörtyüz) lira ve hizmetlilere de aylık 
ücretlerine ek olarak 300 (üçyüz) lira fazla ça
lışma ücreti verilir. 

Bu kanun gereğince çalıştırılacak şef sayısı 
her akademi için 1, memur sayısı 15 ve hizmetli 
sayısı da 15 i geçemez. 

MADDE 3. — Bu kanuna göre verilecek 
ders, seminer ve uygulama ücretleri ile diğer ek 
ücretlere müstahak olabilmek için bu görevle
rin fiilen ifa edilmesi lâzımgelir. 

Öğretim ve sınav ayları dışında bu ücretler 
verilmez. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanuna göre ve
rilecek ücretler gece öğretiminin fiilen başla
dığı tarihten itibaren ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 657 sayılı (Devlet 
Memurları Kanununun) malî hükümlerinin yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren 657 sayılı Ka
nuna göre tediye yapılır. 

CUMHURİYET SENATOSU GEÇİCİ 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

Gece öğretimi yapan iktisadi ve Ticari ilimler 
Akademileri öğretim üyeleri ile öğretim yardım
cılarına ve diğer personeline ek ücret verilmesine 

dair kanun teklifi 

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

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

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edilen 
3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisince ka
bul edilen 1 ııci geçici madde aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisince ka
bul edilen 2 ııci geçici madde aynen kabul edil
miştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 915 e ek) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

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

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

<«» 
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