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1 — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İçel Üyesi Lûtfi Bilgen; birçok tarım ilâç
larının esasını teşkil eden DDT istihsalinde fi
yat yükseltmek maksadiyle yaratılan sun'i buh
ran dolayısiyle tarım ilâçları sıkıntısının başgös-
terdiğini, gerekli tedbirlerin biran evvel alın
ması lüzumunu belirtti. 

Amerikar Birleşik Devletleri eski Başkanla
rından Dwight D. Eisenhower'in cenaze töreni
ne katılmak üzere Amerika'ya giden Başbakan 
Süleyman Demirel'e refakat eden Dışişleri Ba
kanı ihsan Sabri Çağlayangil'e, dönüşüne ka
dar, Devlet Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu'-
nun vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi okundu, bilgi edinildi. 

Kore Parlâmentosunun daveti üzerine, Par
lâmentomuzdan bir heyetin Kore'yi ziyaretinin 
tasvibe sunulmasının uygun görüldüğüne dair 
Müşterek Başkanhk Divanı kararı hakkındaki 
Başkanhk tezkeresi okundu, tasvibolundu. 

Lübnan Parlâmentosundan bir heyetin 
memleketimizi ziyarete davet olunmasına dair 
Müşterek Başkanlık Divanı kararının tasvibe 
sunulduğu hakkındaki Başkanlık tezkeresi 
okundu tasvibolundu. 

Birleşik Arap Cumhuriyeti Millet Meclisi 
Başkanlığının daveti üzerine Parlâmentomuz
dan bir heyetin Birleşik Arap Cumhuriyetini 
ziyaretinin tasvibe sunulmasının uygun görül
düğüne dair müşterek Başkanhk Divanı kara
rı hakkındaki Başkanhk tezkeresi okundu ve 
tasvibolundu. 

Adana Üyesi Muslihittin Yılmaz Mete'nin 
Dilekçe Karma Komisyonundan istifası okundu, 
bilgi edinildi. 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan üyesi Âdil 
ünlü ile Sivas üyesi Rifat öçten'e izin veril
mesine dair Başkanhk tezkeresi okundu ve ka
bul olundu. 

Arsa Ofisi kanunu tasarısının maddeleri üze
rinde bir süre görüşüldü. 

8 Nisan 1969 Sah gımü saat 15,00 te topla
nılmak üzare Birleşime saat 18,10 da son ve
rildi. 

Başbakan Kâtip 
Ba?-kanvekili Eskişehir 

Mehmet Ünaldı Ömer Ucuzal 
Kâtip 

Denizli 
Hüseyin Atmaca 

SORULAR 

Yazılı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır

rı Atalay'm, T. C. Ziraat Bankası tarafından es
ki yıllar borçlan dışında yeniden verilen kredi
lere dair yazılı soru önergesi, Ticaret Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (7/556) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars üyesi Sır
rı Atalay'm, T. C. Süt Endüstrisi Kurumuna 
bağlı süt fabrikalannca üreticiden alman süt 
için ödenen fiyatlara dair yazık soru önergesi, 

Tarım ve Ticaret bakanlıklarına gönderilmiştir. 
(7/557) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'm, Doğu Anadolu bölgesinde halkın 
kalkınması için, hayvancılıkta dengenin sağlan
masına dair yazık soru önergesi, Tarım Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/558) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'm? Kalkınma Plânının uygulama esas
larına dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa 
gönderilmiştir. (7/559) 

GELEN KÂĞITLAR 

Tasarı 
1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 

Ege Elektrik Türk Anonim Şirketi arasında 
Demirköprü Hidro - Elektrik tesislerinin devri
ne mütaallik olarak akdedilen ve 6844 sayılı 

kında kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni (Millet Meclisi 1/392; Cum
huriyet Senatosu 1/999) (Malî ve iktisadi işler, 
Bütçe ve Plân komisyonlarına) (Müddet : 1 er 

Kanunla tasdik edilen mukavelenin feshi hak- ! ay) 
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Raporlar 

2. — Tütün ve tütün tekeli kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu 
(Millet Meclisi 1/205; Cumhuriyet Senatosu 
1/983) (S. Sayısı : 1249) 

3. — 2284 sayılı Türkiye Halk Bankası Ka
nununa bâzı maddeler eklenmesine dair kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler 
Komisyonu raporu ile Anayasa ve Adalet Ko

misyonu mütalâası ve Bütçe ve Plân Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi 2/290; Cumhuriyet 
Ssnatosu 2/256) (S. Sayısı : 1250) 

4. — 7402 sayılı sıtmanın imhası hakkındaki 
Kanuna ek, sıtma eradikasyonu merkez ve taş
ra teşkilât ve müesseselerinde çalışan bilûmum 
memur ve hizmetlilerin intibakları hakkında ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve iktisa
di İşler, Sosyal İşler ve Bütçe ve Plân komis
yonları raporları (Millet Meclisi 2/521, Cum
huriyet Senatosu 2/257) (S. Sayısı : 1251) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Lûtfi Tokoğlu 

KÂTİPLER : Ömer TJcuzal (EskİBehir), Zerin Tüzün (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — 48 nci Birleşimi açıyorum, 

3, — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır, 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, yeter sa
yı vardır, gündemle ilgili müzakerelere başlıyo
rum 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Başkanlığın sunuşları vardır, 
okutuyorum : 

1. —• Avrupa îstişari Meclisi 21 nci Dönem 
1 nci Oturumuna katılacak heyete seçilen asil ve 
yedek üyelere dair Başkanlık tezkeresi 

Genel Kurula 
Avrupa Konseyi İs thari Meclisi 21 nci Dö

nem 1 nci Oturumuna T. B, M; M, nden katıla
cak Heyete aşağıda isimleriyle, parti ve seçim 
çevreleri yazılı Cumhuriyet Senatosu üyeleri se
çilmişlerdir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

İbrahim Şevki Atasağım 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Asil üyenin adı ve soyadı, parti ve seçim çevresi 

Ömer Lûtfi Hocaoğlu (A.P.) Trabzon Senatörü 
Reşat Ealoğlu (A.P.) Trabzon Senatörü 
Salih Türkmen (C.H.P.) Ağrı Senatörü 

Yedek üyeler : 
Erdoğan Adalı (A.P.) İstanbul Senatörü 
Osman - Salihoğlu (A.P.) Sakarya Senatörü 
Mehmet Hazsr (C.H.P.) Kars Senatörü 
Enver Bahadırlı (G.P.) Hatay Senatörü 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur, efendim. 
1. — Güzel Sanatlar Akademisi kanunu ta

sarısının havale edildiği komisyonlardan beşer 
üye alınarak teşkil edilecek bir Geçici Komis
yonda görüşülmesine dair önerge 

— 431 — 
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BAŞKAN — Bir önerge daha var, okutu
yorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinde görüşülüp Cumhuriyet Se

natosuna gönderilmiş bulunan «Devlet Güzel 
Sanatlar Akademileri kanunu tasarısı» ile «Dev
let Mühendislik ve Mimarlık Akademileri ka
nunu tasarısı» nm Türk Millî Eğitimindeki 
önemli yerine ve bir an evvel kanunlaşma zaru
retine binaen havale edilmiş bulundukları Millî 

Eğitim, Bütçe ve Plân komisyonlarından (5) er 
üye almak suretiyle kurulacak bir Geçici Ko
misyonda görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
İlhami Ertem 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKAMI İLHAMI ERTEM 
(E'iirîîD Milletvekili) — Sayın Başkan, önerge
mi geriye alıyorum. 

B'\3KAH Efs^ri;"-\ ör.e~~s rc.Ayc r.1""!-
mi}, muameleye ihtiyaç hasıl olmamıştır. 

aÖRÜSÜLEN İSLER 

1. — Gece öğretimi yapan üniversitelerde 
öğretim üyeleri ile yardımcılarına ve diğtr per
sonele ek ücret verilmesine dair kanun tatarısı-
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (Mil
let Meclisi 1/552, Cumhuriyet Senatosu 1/910) 
(S. Sayısı : 1217) (1) 

BAŞKAN 
efendim.. 

Bir önerge var, okutuyorum. 

BAŞKAN — Önerge hakkında söz istiyen 
sayın üye?.. Yok. Önergeyi oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler,.. Kabul etmiyenler,,. 
Kabul edilmiştir. 

Karar gereğince gündem'n "î - * ^ ' ^ 
yapılacak işler kısmında 2 ."i ı ' —T n ' - 1 - . 
gece öğretimi yapan ünive^ t̂e7/v'A"o ' d1 1 ~< '-
tasarısının müzakeresine ba5l ,T^°""ın ' 

Komisyon raporunun gerekçesinin cknırvıp, 
okunmaması hususunu oylarınıza arz ediyorum; 
Komisyon raporunun okunması hususunu oyla
rınıza arz ediyorum... Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmemiştir, efendim, 

Maddelerin okunup, okunmaması hususunu 
oylarınıza arz ediyorum efendim : Maddelerin 
okunmasını oylarınıza arz ediyorum : (0. H. P. 
sıralarından, «Olmaz böyle şey» sesleri( Kabul 
edenler... Etmiyenler... Maddelerin okunmaması 
karargir olmuştur, efendim, 

Komisyon?... Burada, Sayın Hükümet?,,. 
(«Yok» sesleri) Şimdi buradaydı. Buradalar. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Siva3) — Kanun ta
sarısının tümü üzerinde gTiıpum adına konul
mak istiyorum, 

(1) 1217 S. Sayılı beısmetyazı tutanağın so
nuna eklidir. 

BAŞKAN — Kanun tasarısının tümü üze
rindeki müzakereye geçiyoruz. Tümü üzerinde 
söz istiyen sayın üye?.. Sayın C, H. P. Grupu 
adına Sayın Hüseyin Öztürk, buyurunuz efen
dim. 

Sayın Termen, zatıâliniz de grup adına mı 
konuşacaksınız, yoksa şahsınız adına mı? 

ZİYA TERMEN (Çanakkale) — Şahsım 
adına,,, 

BAŞKAN — Şahsınız adına. 

O.H.P. GRUPU ADINA HÜSEYİN ÖZTÜRK 
(Sivas) — Sayın Başkan, sayın senatörler, gece 
öğretimi yapan üniversitelerde öğretim üyele
riyle yardımcılarına ve diğer personele ek üc
ret verilmesine dair olan kanun tasarısının gö
rüşülmesine başlarken grup olarak bunun üze
rinde görüşlerimizi açıklamayı uygun bulduk. 

Gece öğretimi yapan üniversitelerde öğretim 
üyeleriyle yardımcılarına ve diğer personele ek 
ücret verilmesine dair olan kanun tasarısı bir 
yöniyle olumlu görünmekte ise de, üniversite
lerin Full - time yani tam gün çalışma işi ka
nunlaşmak üzere olduğu dikkate alınınca gece 
öğretiminin anlamı kalmamaktadır. Çünkü, tam 
gün çalışan bir öğretim üyesinin bu 8 saat me
saiden sonra tekrar ikinci bir mesai yapmaları 
insan yapısının biyolojik ve fizikman gücünün 
üzerinde olduğu gibi bilimsel hazırlık ve ders 
işlemesi bakımından da yerinde olması mümkün 
değildir. Ayrıca tam giin çalışmaya başlıyacak 
bir üniversitede boş ders anfisi ve deneysel ça
lışmalar devam edeceği için de, boş lâboratuvar-
ların bulunması mümkün değildir. Çünkü, na
zari işlenen derslerin bâzı deneylerinin lâboratu-
varlarda devam etmesi bu 8 saatin de üzerinde 
olacaktır, 

432 
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Full - timeda üniversite öğretim üyelerine 
fazla mesai ödeneği verilmesi gerekecektir. Ni
tekim Millî Eğitim Komisyonunda, profesörlere 
kesintisiz âzami 4 bin, doçentlere 3 bin, asistan
lara da 1 200 - 2 000 arasında bir tazminat, 
ödenek verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu kanun 
kabul edildiği zaman ayrıca bu öğretim üyeleri 
'bu tazminatlarının, ödeneklerinin dışında ders 
ücreti alacaklardır. Buna göre, Full - time sis
teminde bir ücret meselesi kadar, bir eğitim 
sistemi, bir program gelecek ve üniversitelerde 
Ibir reform olacaktır. Aksam öğretimi yapan üni
versitelerde o fakültelerde görev alan öğretim 
üyelerine de Full - time ödeneklerinden başka, 
ders ücreti verilecektir ki, bu miktar bu tazmi
natın dışında kabul edilmekte 60 - 120 lira ara
sında saati değişmektedir, Bu hem Full. - time 
sistemi içinde düşünülemez ve hem de gündüz
leri yorulan öğretim üyeleri eğitim öğretim işin
de geceleri verimli olamazlar. Bu hal insan ya
pısı bakımından fizik ve psikolojik yönlerden de 
böyle kabul edilir. 

Eğer gece öğretimi yapacak fakültelerde gö
rev alacak öğretim üyeleri gündüz görev almaz, 
gece okulunda kadrolu ve görevli olursa randı
man olabilir ve buna karşı bir itirazda bulun
mak doğru değildir. Ama, görülüyor ki kanım
da bu tasrüh edilmemiştir. Yani, gündüz Full -
timeda çalışan öğretim üyesi, gece de çalışacak 
8 saatten sonra ve boş anfi de olsa, boş lâbora-
tuvar bulursa çalışacak ve ayrıca da ücret ala
caktır. 

Sayın senatörler, biz deriz ki, CHP bütçe 
müzakerelerinde açıklayıp, savunduğumuz gibi 
ülkenin eğitilmiş insangücü ihtiyacına göre, 
üniversiteleri genişletip, geliştirmeliyiz. Buna gö
re üniversiteleri yurdun her tarafına serpiştir-
meliyiz, daha çok sayıda üniversitelere öğrenci 
almalıyız. Ve böylecede gece öğretimine olan hü
cum ve akın bu şekildeki genişletme ile önlene
cektir. Dünyanın uygar ülkelerinde nüfus oran
larına, göre en az doktora yapmış ilim adamla
rına sahip bulunuyoruz. Diğer ülkelere göre bi
zimkini kıyasladığımız zaman gerçekten üzücü 
durumla karşılaşıyoruz. Bu oran diğer ülkelerde 
% 6 iken, bizde 'binde 12 dir. Bu noksanlıklar 
yarının itim adamının, memleket bünyesinde 
yapacağı çeşitli gelişmeleri engelleyici bir du
rumdur. Bunun yarım yamalak akşam öğretimi 
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ile yetiştirilen kişiler ise, bizim burada bahs
ettiğimiz ilim adamını yetiştirecek bir öğretim 
olmıyacaktır. Bu bakımdan, bu kanunun ölü 
doğduğunu ve kısa zamandada bu kanunun orta
dan kalkacağını düşünüyoruz. Bilhassa tam gün 
çalışma içinde gece öğretimini bir pürüz ola
rak doğacak ve bir pürüz olarak kalacaktır. Ama 
bu devam mı edecek. Etmiyecektir. Kendiliğin
den bu ölü doğan kanun en kısa zamanda yani 
üç dört sene içinde gidecektir. Ama bugünkü du
rumu ile bu kanunun gelişi bir mecburiyet mi
dir. Değil midir. 

Bunun üzerinde düşünüldüğü zaman, bir 
mecburiyet olmadığı kanaatine varıyoruz. Şöy 
le ki, bu bakımdan bu kanunun ölü doğması 
dikkate alınınca, yarın için üniversitelerin tam 
gün çalışmasına gidişinde bu kanun bir pürüz 
olacağı da düşünülerek, bu gibi gece öğretimi ya
pan fakülteleri bir kapatma durumu ortaya çıka
caktır. Çıkınca elbette ki zamanla bu gece öğ
retiminde bulunanların sayısı tükenecek ve 
Full - Time girdiği için de gece öğretimi kalk
mış olacak ve gündüz öğretimine yani, Full -
Time giren üniversitelerde bir öğretim üyesi
nin hem gündüz, hem gece çalışması da kanu
nen mümkün olmadığından bu şimdilik bir pü-
rüz olarak ortada kalacaktır. Bu bakımdan, bu 
kanunun kabul edilişi memlekete fayda değil, 
hem üniversiteler bünyesinde zararlı olacak
tır ve hem de buradan yetişen gençlerimizin iyi 
yetişmemesi, hem de öğretim üyelerinin gücü
nün üzerindeki bir mesai karşısında yıpranma
larına sebebolacaktır. Bu öğrencilerde gündüz
lü olarak yeni açılacak fakültelere ve ilâve edi
lecek anfilerle çoğaltılmış fakültenin bünye
sinde yer alacakken, böyle bir duruma gidil
mesi doğru olmıyacaktır. Bu kanun full - time 
içinde geçici olarak kalabileceğine göre, full -
time sistemi için bir pürüz olarak devam edi
yor demektir. Bu bakımdan hem hukuken ve 
hem de öğretim verimi ile ilgili olarak ele alın
dığında yetersiz ve köksüz bir kanun olarak 
doğacaktır. Eğer çok sayıda lise mezunu genç
leri üniversiteye almak istiyorsak, gece öğreti
mine harcanacak para ile yeni dershaneler yeni 
anfiler açmak, lâboratuvarları zenginleştirmek 
mümkündür. Bu şekildeki genişletilen bir üni
versite içinde de gece öğretimine aldığımız 
gençleri mevcut üniversiteler içinde barındır
mak da mümkündür, öyle ise buraya harcıya-
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cağımız, yani gece öğretimine harcıyacağımz j 
para ile, gece ayıracağımız yorgun bir mesai 
ile, hattâ düşük bir verimle boş yere zaman öl
dürmek memleketin parasını gençliğin gücü
nü, hocanın varlığının, insan gücünün ve insan 
psikolojisinin üzerindeki çalışmasını engelle
meliyiz. Bu kanun çıkmamalıdır. Nitekim bu
gün gece öğretiminden ve özel öğretimden me
zun olan gençlerimiz gündüz öğretimi ile ye
tişmiş olan fakültelerden mezun olanlar gibi 
muteber addedilmemektedir. Kim ne derse de
sin, Bakan da burada aynı seviyede tutuyoruz 
desin, devletin müesseseleri özel teşebbüs sa
hipleri, özel sektör aynı derecede kabul etmi
yor ve maalesef bu öğrencilerimize iş buluna
mamaktadır. Bu gençleri gündüzlü olarak okut
manın yolunu aramalıyız. Bu da bugünkü fuul -
time sistemi içinde mümkün olacaktır. Bu bakım
dan gece öğretimi yapacak üniversitedeki öğre
tim üyelerine, yardımcılarına, personeline üc
ret verilmesi için getirilen kanunun kabulü ya
rın tekrar Yüce Senatoyu bir problemle de 
karşı karşıya getirecektir. Bu problemse, bu ka
nunun tekrar kaldırılması problemi olacaktır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın öztürk teşekkür ede

rim. Buyurun Sayın Termen. 
ZİYA TERMEN (Çanakkale) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de son 
on yıldan beri hazine mütemadiyen birtakım hak 
iddiaları silsilesi ile yeni giderlere hedef ya
pılmak üzere, hedef alınmaktadır. Her ay bir 
yöne müteallik mânada normal aylık hakkın 
dışında bir tazminata her hangi bir vazife gru-
pu ilgili bakanlıklardan teklifini geçirerek Se
natoya, Meclise yeni birtakım mesai ücreti gi
bi yıpranma hakkı gibi birtakım yeni meselele
ri intikal ettiriyorlar ve dolayısiyle Devletin 
giderleri iyi tahlillere tabi tutulmaksızın sa
dece prosedüral bir gelişim sonucu olarak bu
rada kanunlaşmak suretiyle Hazineye her ay 
yeni yeni yükler inzimam ediyor. Beş seneden 
beri meclisler mütemadiyen yeni ücretlerle zor
lanmaktadır. Ve meclisler bu tekliflerin bir ta
nesine olsun hayır diyebilmiş değildir. Maksa
dım kuru bir hazinecilik anlayışının sözcülüğünü 
yapmak bulunmamaktadır. Maksadım şudur 
arkadaşlar : Hakikatlerden hareket ederek hak
lara yürümek lâzımdır. Yani, hak dediğimiz ko
nu bihakkın hak teşkil etmek icabeder. 

i Üniversitelerin profesörlerinden başlıyarak 
ta asistanlarına kadar yeni ücret ve hizmet 
karşılığı maaş rejimleri daha 15 gün evvel ka
nunlaştı. Şimdi gece mesaisi yapan üniversite 
mensuplarına Millî Eğitim Bakanlığının tas-
tiki ve ilgili fakültenin genel kurulunun veya 
rektörlüğün tasvibi ve teklifi ile gece mesaisi 
karşılığı para verilmek teklifleriyle Senato 
karşı karşıyadır. Eğer bu gece mesaisinin kar
şılığı gündüz iş yapan, kürsüde dersini veren 
profesörün gece şahsi istirahat zamanından fe
dakârlık yaparak ve insan üstü bir gayret ifa
de edercesine yeniden bir asgari 4 saatlik me
saiyi kabul etmesinin hakkı ise bu bir emeğin 
karşılığı olarak elbette kanunlaştırılmak ica
beder. Fakat gündüz ders veren profesör ak
şam aynı gradda, aynı mâna ve seviyede, aynı 
meslek heyecanı içinde talebesine istifadeli 
olabilecek midir? Bu da kanun yapıcının yan
dan tetkik edeceği ve fakat işin aslının bu iş
leri yürüten üniversite kurullarınca tetkike 
müstehak bir konu olduğu ikinci yöndür. Fa
kat bir de tabiat kanunları vardır. Profesör 
asgari 40 yaşında profesör olur. 40 yaşında 
profesör olmuş zatın 8 saat ders verdikten 
sonra öğleden sonra evine gitmesi fizikman bir 
zaruret olduğu anda gece kısa bir istirahat 
vakfesini mütaakıp yeniden hamuleli bir faa
liyete girmesinin fayda yönünden gerekleri 
düşünülmek icabeden yöndür. 

Halk Partisi sözcüsü arkadaşımın buyur
duğu gibi bir insanın hem gündüz hem gece 
aynı tempo içinde, aynı mâna içinde ders ver
mesi ve faydalı olması gayrimümkündür. G-ece 
derslerinin gündüz ders vermiyen hocalar ta
rafından görülmesinde sırf güneş battığı için 
bir para vermek mevzuubahis ise bu da gayri-
mümkün bir husustur. Gündüz ders vermiye-
nin hizmetinin geceye raslaması hali, ona an
cak normal aylığını kapsıyan bir hizmette bu
lunduğunu işaretini sunar. Ben üniversitelere 
para verilmesine muhalif bir arkadaşınız deği
lim. Üniversiteler bir memleketi ayakta tutan 
teknik ve ilimde onu hep ileriye götüren yegâ-

*ne yaratıcı kurullardır. Ancak üniversite ho
calarımızın, bundan evvelki diğer kanunlarda 
evvelâ doktorlar, arkasından veterinerler, 1960 
ihtilâli sonunda emekli olan subaylar arkasın
dan diğer emekli olan subaylar, doktorlar al-
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di diye veterinerler, veterinerler aldı diye sağ
lık memurları... Mütemadiyen ufacık bir fare 
deliğinden sonra daha büyük farenin geçmesi 
misali normal devlet nizamını ücret, maaş, hak 
anlayışını rencide eden, tahribeden bir kanu
nun peşinden bir cemiyetin nerelere kadar gi
debildiğinin, numunesini âdeta görür hale gel
dik. Emekli Sandığı korkunç tehlikeler için
dedir. Maliye Bakanlığı bütçe açığı içindedir. 
Bu bir realitedir. Ve biz hâlâ bilhassa devlete 
acımasını muktezi, devlete haksız giderlerin 
tıkanmasını tavsiye edecek olan ilim merkez
lerinden birtakım akla, mantığa, hakikatlere 
uygun düşmiyen tekliflerle karşıkarşıya bulun
duruluyoruz. Bir profesörün gündüz ders ver
dikten sonra gece ders yapmasına maddeten im
kân yoktur. Var kabul edilerek gelen kanuna 
göre biz bunlara bir hakkı para olarak tanıya
cağız, fakat bu hakkın kontrolü bizzat bu der
si lâyıkı veçhile veren veya vermiyen kurulun 
idaresine mevdu metruk bir haldir. Kontrolsuz 
bir gider vardır, işin genel" kapsamında hak 
haktır. Ders veren para almalıdır ama, para 
aldığı halde randımanlı ders vermiyenin duru
munu ve durumdaki iştiyakı parlâmentolar 
hangi tarikle öğrenecektir? Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, Senato şu son yıllar içinde Ha
zineyi mütemadiyen bâzı grupların emrine ka
nun çıkartmakla mükellef hale getirmek gibi 
bir ağır yükle karşıkarşıya tutuyor. Üniversi
telerden gelen kanun hürmete şayandır. Hak 
karşılığını daima bulmalıdır. Fakat bu işin 
kontrolundan ben şüpheliyim. Gündüz ders 
veren hocanın gece görev almaması hali zaru
rettir. Bu ise öğretim kadrosunda genişlik 
bulunduğu takdirde vücut bulabilir, öğretim 
kadrosu mahduttur Türk üniversitelerinde. Gün
düz ders veren hoca akşam tekrar ders verecek
tir. Bu masraflı sistemin yerine sosyalist bâzı 
devletlerde gece üniversiteleri televizyon vası-
tasiyle büyük adedde mütahassıs ekipler, bü
yük adedde mütahassıs kadrolar yetiştiriyor. 
Çin'de televizyon vasıtasiyle her yıl sadece 
mühendis olarak 124 000 insan çıkıyor, her yıl, 
124 000 insanın Çin'in çeşitli mühendislik 
branşlarındaki ihtiyacına göre plân var, bu 
plâna göre muhtelif televizyon bantları, muh
telif bant neşriyatı yaparak mühendislere, zi-
raatçilere, tabiplere gece dersleri veriyor. 
Amelî dersler şehrin muayyen noktalarındaki 

büyük lâboratuvarlarda tek kişi tarafından 
yine televizyonla gösteriyor. Bizzat talebe ta
rafından yapılması gerekli tecrübeler ise .sıra
ya tabi programlı bir yürütmede gidiyor. 

Türkiye'deki en büyük üniveristelerin duru
munu biliyoruz, istanbul'da Tıp Fakültesinin 
en büyük cerrahi salonunda lâzım aletler he
nüz yoktur. "Biz mevcut, var olan bir kuruluş
la dahi randımanlı bir neticeyi ortaya koyamı
yoruz. Televizyonla neşriyat yapıp bir nesil ye
tiştirmek, bir ilim kadrosu yaratmak Türkiye 
için henüz erkendir. Bundan bahsedişimin se
bebi tıpkı bir tarihte Konya'da bataklık ku
rutmak için 50 milyon lira tahsisat istiyene 
karşı bir ziraat prefesörü arkadaşımızın kürsü
ye çıkıp bataklık 50 milyonla da kurutulabilir, 
direnaj suretiyle de, fakat bataklık 5 yıl için
de her gün, her ağaç olarak iki ton su uçurur 
mânada okaliptüs ormanı, suni mânada o böl
gede dikilmek, yetiştirilmek suretiyle de ba
taklık kurutulabilir, 50 milyonun sarfı için lâ
zım olan 5 senelik program yerine 5 milyonluk 
bir masrafla okaliptüs ormanı dikmek fikri 
ileri sürülmüştür. Fakat gene aynı profesör ta
rafından Konya okaliptüsün yaşamasına imkân 
vermediği için buna ben evet diyeceğim, fakat 
Okaliptüsün yetişebileceği noktada mekanik 
kuvvetle bataklık kurutmanın bu çağa uymadı
ğını belirtmek isterim demiş idi. Şimdi ben de o 
fikre paralel mânada arz etmek istiyorum ki, 
üniversitelerde mütemadiyen profesör kodralan-
na Devlet kasalarından para yardımı yapmanın 
yanında üniversiteler Devlete iyadeten mecbu
ren şu iki şeyi sunmak ızrarındadırlar. 

Birincisi, milletin üniversitelerden beklediği 
ilmî seviye artık zuhur etmelidir. îtraf olunmak 
lâzım, ünversitelerimiz batı müelliflerinin, çok 
üzülerek beyana mecburum, telifâtınm âdeta 
tekrarı, tanzirini ifade eden anlam içinde faali
yet veriyor, yaratıcı olamıyor. Millet vergi ola
rak verdiği parayı Hazinesinde müterakim pa
rayı bu nevi kanunlar kürsülere geldiği zaman 
mümessilleri vasıtasiyle, yani siz aziz kadro va
sıtasiyle millet onlara veriyor. Fakat hayfaki 
ben Türk üniversitelerinin beklenilenin dışında 
kendi kabuğu içinde çalışan, kabuğu içine dönük 
dünya çapında ilim, fikir ortaya koymıyan bir 
nizam anlayışı içinde yol aldığına kaaniim. En
ternasyonal münasebetlerde ve birtakım Batı 
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seviyeleriyle ilgili konularda üniversitelerimiz 
henüz çok geridir, üniversite hocalarımız gece 
mesaisi için para almanın bir hak olduğunun ya
nında artık Türk milletinin bu oluk gibi para 
veren Türk Milletinin karşısına yaratıcı bir üni
versite olarak çıkmanın da zaruretini lütfen his
setmelidirler. 

Kanun bir hakkın şekil olarak, formel mâna
da ihkakını talebediyor. Yani, ben gece ders ve
receğim, bana para vereceksiniz diyor. Buna ha
yır demek gayrimümkün. Fakat parayı verir
ken, yeni bir parayı verirken, üçüncü bir parayı 
verirken biraz da milletin kendilerinden neler 
beklediğini hatırlatmak en nazik üslûp içinde 
konuşmayı mûradederek hatırlatmak kanaati
mizce bir millet vazifesidir, bunu ifaya çalıştım. 
Üniversitelere parayı verelim, daha çok verelim. 
gece mesaisine 100 lira demişler, ihtiyar hocala
rın istirahatlerinden feda ederek talebettikleri 
100 lira hattâ azdır, 200 verelim fakat bu profe
sörler ekibi bu üniversite kadrosu da Türk Mil
letinin muhtacolduğu mânayı üniversite olarak 
ortaya koyabilsin. 

Benim sadece bir işaret ve telmih imkânını 
ve istikametini taşmryan bu beyanımın üniversi
teyi gerektiği anlamın aşağısında gibi bir takdi
mi de ifade etmediğini arz ederim, üniversitele
rimiz kendi yağı ile kavrulan anlam içindedir 
ama, artık millet ona gerek lâboratuvar rnesai-
sindeki sarfiyat, gerek kürsü hocalarının Türk 
cemiyetinde yaşamaları ile ilgili geçimle ilgili 
gelir olarak hakkını vermektedir. Mütekabil 
hakkı da millet kendilerinden istemektedir, arz 
ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Termen teşekkür ederim. 
Sayın Hazer buyurunuz, efendim. 

MEHMET HAZER (Kars) — Değerli arka
daşlarım, çok önemli bir konu üzerinde birkaç 
noktaya temas etmek için huzurunuzu işgal edi
yorum. 

Muhterem arkadaşlar, idealle zarureti, ihti
yaç ve imkânı karşılaştırmak mecburiyetindeyiz. 
îdeal olan üniversitelerin gündüz dersi yapması, 
anfilerin ihtiyaçlara uygun olması, hocaların 
yeni yeni eserler vermesi, değişen ve gelişen 
dünya şartlarına göre yeni fikirler yaymasıdır. 
Fakat maalesef üniversitelerimiz bugün bu sevi
yede değildir. Üniversiteler bu seviyede olmadı
ğı gibi toplumumuz da bu seviyede değildir. Bu

gün gündüz çalışarak hayatını kazanan ve ilim 
tahsil etmek ihtiyacında olan gençlerimiz var, 
insanlarımız var. Bu ihtiyacı bu zarureti nasıl ih
mal ederiz. Yani, üniversitede Full - time tatbik 
olunacak, hoca sabahtan akşama kadar vazife 
alacak, yorulacak, e fizikman bu bitkindir, ak
şam ders yapamaz iş göremez. E, peki ama, öte 
tarafta gündüz çalışıp hayatım kazanan bir aile 
geçindirmek durumunda ve zaruretinde olan 
gençler, Anadolu'dan gelip iş arıyanlar. Şurada 
burada küçük maaşlarla çalışan, bir tarafında 
gece çalışarak, gece uğraşarak, imkânlardan isti
fade ederek yetişenler vardır. Dünyada bunun 
emsali var, Türkiye'de de emsali var. 

Muhterem arkadaşlar, bugün gece dersane-
lerinin kapısinı kaparsak, çok temas ettiğimiz 
özel okulların, özel okullara bir başka imkânı 
siz hazırlamış olursunuz. Üniversitelerimiz tam 
çalışmıyor, hocalarımız vazifelerini tam yapmı
yor, bunu tüm olarak kabul etmiyorum ama, 
böyleleri vardır. Bu, mesele daha evvel üniver
site senatolarında müzakere edildi, bu yüksek 
Heyetinize de birkaç defa geldi, gitti, konuşul
du. Bir zaruretten doğmuştur bu teklif Bu ted
biri maalesef Dil ve Tarih - Coğrafya Fakülte
si tatbik etmiş, sonra bundan vazgeçmiştir. Bu 
vazgeçmenin gerçek sebebini de kamu oyuna 
izah edememişlerdir. Yanlış bir yol tutulmuş
tur, gece de\\:haneleri Anadolu'nun, meselâ be
nim kendi vilâyetim Kars'ta lise tahsili yapan 
bir genç bir dersin hocası yok, iki dersin hoca
sı yok imtihanı yarım, yamalak geçmiş, üni
versite imtihanlarım kazanamamış ne yapacak 
bu genç? Lise mezunu olarak kalamaz, yetiş
mesi lâzmı, gelişmesi lâzım. Parası yok, bekle
sin iki sene sonra, beş sene sonra, gündüz bir 
tarafta iş bulmuştur, gece çalışacak. Sonra ar
kadaşlar bir noktada daha yanılıyorlar. Full -
Time demek sabahtan akşama kadar durmadan 
çalışmak da demek değildir. Full - Time'den 
maksat hocayı üniversitesine, fakültesine dersi
ne, dershanesine bağlamak rızkını dışardan 
kesmektir. Yani özel okulda dars vermek özel 
hastanede çalışmak, muayenehane açmak gibi 
imkânları tahdidederek mesaisini dersinin içi
ne toplamaktır. Yoksa Full - Time demek sa
bahtan akşama kadar çalışmak demek değil
dir. Ve gece dersahanesi verme durumunda olan 
üniversitelerimizde vazife alan hocaların çoğu 
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pekâlâ sinde ve dinç olarak gece dersi vermek
tedirler. Gece dersinden mezun olanların gün
düz dersinden mezun olanlardan daha az, yani 
daha kuvvetsiz daha güçsüz yetiştiği iddiası 
bir bakıma doğrudur ama, bu sistemin yanlış
lığından ileri gelmektedir. Eğer sistem doğru 
tatbik edilirse gece üniversitesinden mezun olan 
bir gençle, bir vatandaşla, gündüz üniversite
lerinden mezun olan bir vatandaş arasında fark 
kalmaz. Bu itibarla bu ödeneği verelim. Ama, 
hocalardan profesörlerden de gece dersanesini 
bir angarya gibi sanmamalarını da temin ede
lim, isttyelim, takibedelim. Hocalarımızı, profe
sörlerimizi Türkiye kendi imkânları içinde, 
benim kanaatimce yeteri kadar tatmin etmek
tedir. üniversitelerin bugün şikâyet ettikleri 
aylıklarının azlığı değil. Muhtelif fakültelerde 
ve üniversitelerde farklı sistemin uygulanma 
sındadır. Bu farklılığı gidermek mümkündür. 
Ama, üniversite hocalara, arkadaşlar bir Erzu
rum üniversitesinde bir hoca 7 - 8 bin lira alı
yor. Bir defa derse gitmesi için uçak verirsin, 
dönmesi için uçak parası verirsin. Bu ne ka
dar faydalı oluyor. Aynı üniversitede, aynı fa
kültede Full - Time'de tatbik olunabilir. 

Muhterem arkadaşlar, ssg-hl: sahasında bir 
sosyalizasyon tatbikatı vardır, tıp sahasında. 
Bir de Full - Time tatbikatı. İkisi birbirinin sa
rarma işler hale geldi. Halbuki bu ikisi bir
birini tamamlayan birbirine zararı olmıyan sis
tem halinde işlemesi lazımdı. G-ece okul"."» ile gün
düz okullarının gece dershaneleri ile gündüz 
dershanelerinin de aynı hava içinde biribirini fca-
nıamlryan bir tempoda yürütülmesi mümkün
dür. Ben hatırlarım. Bir zamanlar biz kazalar
da gece dershaneleri: acıyorduk. O ilkokul öğ
retmenleri sabahtan akşama kadar ders veren 
öğretmenler parasız gece okullarına ders verir
lerdi. O millî heyecan günlerinde o devirde ye
ni alfabenin tatbik edildiği yıllarda pekala ge
ce okullarından çok yaşlılar, gençler kadar tah
sil görebiliyor. Bir şeyler öğrenebiliyorlardı. 
Hülâsa, muhterem arkadaşlar; bu bir zaruretin 
ifadesidir. Bu lâzımdır. Bu lüzumu takdir ede
rek buraya getirilmiş olan kanunu bu hüviyeti 
ile ben şahsan müsbet mütalâa ediyorum, Müs-
bet oy vereceğim. Ama bir noktayı da huzuru
nuzda tekrar etmeyi vazife sayıyorum. 

Üniversitelerimiz, hocalarımız işi sadece üc
ret bakımından mütalâa etmemelidirler. Millî 
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heyecan kültür sseferberliğini üniversitelerden 
ttkliycruü, arkadaşlar. Vatandaşlarımızın çoğ'i 
okumuyor. Okuyamıyor. Gençlerimizin çoğu 
okuma imkânına sahip değildir. Gece demeden 
gündüz demeden çalışmalıyız. Günde belki üç 
defa tedrisat yapmalıyız. Başka türlü yetişme
mize imkân yoktur. Normal şartlar içinde ol
sak günde bir tedrisat öğleye kadar ondan son
ra istirahat. Tetkikat, araştırma imkânları vere
bilirdik. Ama biz o durumda değiliz. Biz sabah
tan akşama kadar, akşamdan sabaha kadar 
çalışmaya yetişmeye mecbur bir milletiz. 
Gencimiz böyledir, hocamız böyledir. Hepi
miz böyleyiz. Bunu hiç clmassa bu 
esasta mütalâa ederek böyle bir talimat veriyo
ruz diye bu kanunu kabul edelim ve bu kanuna 
müsbet oy vereceğimi tekrar ediyorum. Yüce 
Heyetinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Hazer, teşekkür ederim, 
efendim. 

Sayın Hocaoğlu, Komisyon olarak sıraya ta
bi değilsiniz. Sırada Sayın Öztüıkçiııe, Sayın 
Ueuzal, Sayın Arıburmı, Sayın Ertuğ, Saym 
Dikeçligil, Saym Tunay söz almış bulunmakta
dır. Zatıâliniz sıraya tâbi değilsiniz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER 
LÛTFİ HOCAOĞLU (Trabzon)"— En sonunda 
konuşurum, 

BAŞKAN — En sonra konuşmak istiyorsu
nuz. 

Sayın Öztürkçine, buyurunuz efendim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Saym 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 6 . 1 . 1966 
tarihinde Yüce Senatomuzca Ankara Üniversi
tesinin Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinin ge
ce öğretimi, yapan öğretim üyelerine ve yardım
cıları için 707 sayılı Kanun kabul edildi. Ara
dan kısa bir zaman geçti. Ve yine 22 . 2 . 1968 
tarihinde İstanbul Üniversitesinin Edebiyat Fa
kültesinde gece öğretimini yapan öğretim üye
lerine bir kanun kabul edildi Bu da 1014 sayı
lıdır. O zaman bu Yüce Senatoda Hükümete 
arz edildi. Her gece öğretimi yapan fakülte ve 
yüksek okullara perakende kanun gelmesin. 
Bunları birleştirmek suretiyle tümünü ihtiva 
eden bir kanun geldiğinde, tasarı geldiğinde 
Yüce Senatoda en kısa bir zamanda kanunlaşa
caktır diye söz verildi. Hükümetimiz bu söze 
inanmak suretiyle bütün üniversite ve üniversi-
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teye bağlı yüksek okullarda gece öğretimi ya
panlara ne şekilde tazminat verileceğini, ders 
ücreti verileceğini bu tasarı kanunlaştığı za
manda meydana gelmiş olacaktır. 

Aziz senatörler, eğitimde eşitlik deniyor. 
Eğitimde eşitlik acaba gündüz aile geçindir
mek zorunda olan fakir ve fukara vatandaşla
rımızın çalışkan çocuklarının gündüz okuma im
kânını bulamadığına göre eğitimde eşitlik na
sıl sağlanacaktır. îşte eğitimde eşitlik bu gibi 
kimselere gece öğretimi imkânı sağlanmak sure
tiyle Anayasanın âmir hükmü bu tasarı kanun
laştığı zamanda yerine gelmiş olacaktır. Eği
timde eşitlik budur. 

Bir sayın üyemiz, bunlar gündüz mütema
diyen çaıışacaKlar. Mer yönü ile ıızıkman yo
rulmuş olacaklar ve gece ders verme imkanını 
buiamıyacak dediler. Kendilerinden özür dile
rim ki, o sayın senatör arKadaşımızdan kanun 
tasarısının D ncı maddesini okumamışlar. Bura
da her öğretim üyesi geceleyin istediği kadar 
para almak gayesi ile bir gecede üç saat, dört 
saat, beş sat ders verecek diye bir hüküm yok. 
6 ncı madde bunu tadadetmiştir. Okuyalım, 6 ncı 
madde; «Öğretim üye ve yardımcılarının bu ka
nuna göre okutacakları haftalık ders, yapacak
ları seminer ve uygulama saatlerinin toplamı 
gündüz okuttukları ve yaptıkları haftalık ders, 
seminer ve uygulama saatinin tojDİammı aşa
maz.» Demek ki, kanun burada gündüz ve gece 
ders verecek olan sayın öğretim üyelerinin ve 
yardımcılarının ve bu hususta çalışacak olan
ların durumunu tadadetmiştir. Bu itibarla her 
hangi bir yorgunluk ve fizikman çöküntü diye 
bir husus yoktur. Tasarı yerindedir. Kanunlaş
tığı takdirde hakikaten Anayasamızın ışık tut
tuğu eğitimde eşitlik bu suretle fukara olan, 
sayın Cumhuriyet Halk Partisi daima fukara 
edebiyatı yapar, ama fukaralığı bu memleket
te ortadan kaldıracak bir kanun geldiği zaman
da da karşı çıktığını üzüntü ile bu kürsüde 
tekrar etmek isterim. Sayın Ha zer d ağlı'nın ben 
bu tasarının aleyhinde değil, bu tasarının lehin
de konuşmasını ve tasvibetmesini beklerdim. 
Fukaralık sözle değil. Bu gibi kanunlarla gide
rilir, ancak. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN —• Sayın Öztürkçine, teşekkür ede
rim, efendim. 

Sayın Ucuzal. 
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ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Muhterem 
Başkan, değerli arkadaşlarım; tasarı dolayısiy-
la benden evvel lehinde konuşan arkadaşları
mın aynen fikirlerine iştirak ederim. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye yeri gelir ge
ri kalmış bir memleket olarak rahat rahat dile 
getirilir. Türkiye'de mevcut imkânları mevcut 
zamanlar içersinde değerlendirmenin yolları 
a,randığı zaman bunun birtakım tefsirlerle de 
mümkün halde olmadığı iddiası ile ortaya yeni 
fikirler getirilir. 

Değerli arkadaşlarım, bundan evvel üç ta
ne kanun kabul ettiniz. Biri Dil ve Tarih - Coğ
rafya Fakültesinde gece öğretimi yapılması. Di
ğeri istanbul Edebiyat Fakültesi; bir üçüncü 
kanunla da İktisadi ve Ticari ilimler Aka
demilerinde gece öğretimi yapılmasına im
kân verdiniz. Hakikaten Sayın öztürkçine'-
nin de beyan buyurdukları gibi o kanun tasa
rıları üzerinde görüşmeler yapılırken birçok de
ğerli arkadaşımız böyle palyatif tasarılarla 
Yüce Senatonun huzuruna gelmeyin, üniversi
telerin tamamını içine alan bir kanun tasa
rısı getirirseniz daha iyi olur. Bu tek tek 
fakülteleri veya okulları alâkadar eden tasa
rıları geri alın, diye birtakım fikirlerle Millî 
Eğitim Bakanını ikna etmeye çalıştılar. Şimdi 
o tasarıların görüşülmesi sırasında hakikaten 
Sayın Bakan söz vermişlerdi. Ben bütün üni
versite ve yüksek okullar müstakil fakülteleri 
içine alacak bir tasarıyı getireceğim diye. Böyle 
bir tasarı ile huzurunuza gelmiş bulunan Sa
yın Millî Eğitim Bakanına şahsan teşekkürle
rimi arz ederim. 

Sayın arkadaşlarım, ikinci Beş Yıllık Plân 
içerisinde teknik elemana, sağlık sahasında ele
manlara şiddetle ihtiyaç bulunduğunu buna 
mukabil mevcut üniversite ve yüksek okullarla 
da ihtiyacı karşılıyacak teknik elemanın ye
tiştirilme imkânının bulunamadığı tesbit edil
miştir. O halde, mevcut öğretim üyelerinden 
mevcut binalardan, mevcut lâboratuvarlardan 
biran evvel daha fazla istifade etme imkânını 
sağlıyacak bu tasarının üzerinde efendim, Full -
Time kanun tasarısı getiriliyor, üniversite 
hocalarımız tam gün çalışacaktır, bu tam 
gün çalışma sonunda j^orgun olan öğretim 
üyelerini tekrar gece vazifelendirmenin hem 
insan vücuduna zararlı, hem de eğitim ve öğ
retim yönünden zararlı olacağı iddiasına ge-
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linçe; bu iddia yerinde değil aziz arkadaşla
rım. Kanunun birinci maddesinde sarahat var. 
Üniversitelerin senatoları, fakültelerin yöne
tim kurulları bu kanun meriyete girdikten 
sonra isterlerse karar verip gece öğretimi ya
pacaklar, istemezlerse mecbur edecek tarafı 
yok bu kanunun. O halde, üniversitelerin 
Full - Time çalışmasına dair kanun tasarısı ge
linceye kadar, bu tasarı kanunlaşırsa belki 
gece öğretimi yapmaya kararlı üniversiteleri
miz, fakülte veya ona bağlı yüksek okulları
mız karar vereceklerdir. 

Değerli arkadaşlarım, hepiniz yüksek tah
sil yaptınız. Değerli hocalarımızın herbirisi 
ancak haftada beş - altı saat ders verirler. Bu
rası ilkokul veya ortaokul değil ki, herbirisi 
beş saat altı saat öğretim üyeleri ders ver
sin de günde altı saat ders verdi gece de bu
nun çalışmasından istifade edilmez, yorgun 
ve yaşlı insanlardan diyelim. Haftada altı 
saat ders veren veya dört saat ders veren öğ
retim üyelirimizin haftada zaten bir iki saati 
geçmiyen gece öğretimi sırasında da ders ver
mesi mümkün olacaktır. -Onun için yorgun
luk veyahut verimsizlik gibi bir iddia ile or
taya çıkmak da benim kanaatimce normal bir 
fikir ileri sürülmüş olmamaktadır. Gelin mev
cut imkânlardan yani binalardan, mevcut 
öğretim üyelerimizden, lâboratuvarlarımızdan, 
ders araçlarımızdan geceleri de istifade etmek 
suretiyle Sayın Hazer"in beyan buyurduğu gibi 
gündüz çalışıp da gece yüksek tahsilini ya-
pamıyan nice vatandaşlarımızın durumunu da 
nazarı itibara alarak hiç olmazsa bunlara gece 
yüksek tahsil yapma imkânını sağlıyan bu ta
sarı üzerinde fazla münakaşaya girmeden az 
bir masrafla çok vatandaşımıza yüksek tah?il 
yapma imkânına kavuşturmanın imkânını sağ
lıyan bu tasarı üzerinde fazla münakaşaya 
girmiyelim. Benim şahsi kanaatim faydalı bir 
tasarıdır, lehinde oy kullanacağımı arz ederim, 
hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ucıı-
zal. 

Sayın Arıburun buyurunuz efendim. 

TEKİN ARIBURUN (İstanbul) — Sayın 
arkadaşlarım, tasarı hakkında ayrıca vakit 
kaybetmek ve uzun uzun konuşmak istemez
dim. Birkaç dakikanızı bilvasıta fevkalâde il

gili bulduğum için huzurunuza gelmiş bulunu
yorum. Üniversiteler gece çalışacaktır, bu bir 
ihiyaçtır, çalışırlar. Hiç şüphesiz fazla mesai
nin veya göstermiş oldukları bu ayrıca nor
malin dışında gibi gözüken faaliyetin bir kar
şılığı olarak, tazminat kılıklı, ücret kılıklı bir 
hususu da alacaklardır ve buna hakları da var
dır. Esasen bu münakaşa dahi edilmez burada. 
Yalnız sayın arkadaşlarım, üniversitelerimize ve 
fakültelerimize her hususta yardım ederken, 
bunları zaman zaman büyük mesuliyetleri hak
kında ikaz etmemiz de şart gibi geliyor bende
nize. Bu vesile ile onu arz etmek istiyorum. 

Çok zamandır, haftalardır, aylardır birçok 
üniversite ve fakülteler mütemadiyen grevler 
dolayısiyle kapılarını kapatmışlardır, talebe 
mektebe gitmez, okula gitmez. Kim kaybediyor? 
Üniversite rektörleri, üniversite dekanları, üni
versite profesörleri rahat rahat bir tarafta otur
sunlar, "hâdisedeki zarar ve ziyanı, memleketin 
uğramakta olduğu gayet kıymetli vakitleri, bu 
zarar ve ziyanı kimse sormasın ve kendileri de 
bu işi olaylara atfetsinler. Veya formalitelere 
atfetsinler. Böyle şey kabul edilmez sayın ar
kadaşlar. Kanaatimce üniversite rektöründen 
üniversitede çalışan en küçük memuruna kadar 
profesörler dâhil, doçentler dâhil, dekanlar dâ
hil hepsinin memlekete karşı, millete karşı, bize 
karşı büyük bir sorumluluğu vardır. O sorum
luluk da madem ki üniversitelerde her şey ta
mamdır, istediklerini veriyoruz, tahsili devam 
ettirmektir. Gece tahsil, gündüz tahsil her iste
diklerine evet fakat tahsil devam etmiyor. As
lında devam etmiyor. Asıl sorumluluk nerede?.. 

Sayın arkadaşlarım, işte bu vesile ile bu so
rumlulukta vicdanlarına hitabetmek suretiyle 
bir parça hep bir arada gayret göstermeleri, il
gilenmeleri ve üniversiteleri açmaları icabeder. 
Daima çalıştırmaları icabeder. Buna gayret sarf 
etmeleri icaibeder. Bunun takibedilmekte oldu
ğunu bilmeleri icabeder. Vicdan huzuru ile bu 
paraları alabilmek için, vicdan huzuru ile bizim 
karşımıza gelip ihtiyaçlarını söyleyip memleket 
ve milletten bir şey alabilmeleri için vazifelerini 
tam mânasiyle yaptıklarınla hiç olmazsa kendi
lerinin kanaat sahibi olmaları icabeder. 

Bunu bu vesile ile arz eder, icabederse bir 
kanun maddesi de getirmek suretiyle sayın ba-
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kanlık tarafından bu keşmekeşe bir nihayet ve
rilmesi icabeder, bunu arz ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Aruburun teşekkür ede

rim. 
Muhterem senatörler Sayın Arıburun ile 

birlikte altı sayın üye konuşmuş bulunmakta
dır. Bir yeterlik önergesi var. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Grup adına 
söz istemiştim... 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, grup adına diye 
beyan buyurmadmız, o sebeple tercih hakkınızı 
kullandırmadım. Şimdi beyan buyuruyorsunuz 
fakat altı kişi konuşmuş bulunuyor ve bunun 
dışında da bir yeterlik önergesi var. O sebeple 
yeterlik önergesini okutacağım ve oylıyacağım 
efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — Lütfen ayağa kalkınız Sayın 
Öztürk. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Demin arz 
ettim, grup adına söz istiyorum dedim. 

BAŞKAN — Muhterem Öztürk, bir defa 
grup adına söz istemeniz, bu müzakerenin so
nuna kadar zatıâliniz tarafından söz istendiği 
zaman bunun grup adına olacağını Riyaset ka
bul etmek durumunda değildir. Her seferinde 
grup adına söz istediğinizi beyan buyuracaksı
nız. Eğer 'buyurmuş olsaydınız o takdirde zatı-
âlinize sıraya tabi olmamanız hasebiyle önce söz 
verirdim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Grup adına 
söz istemiştim. 

BAŞKAN — Grup adına demediniz efendim.., 
Şimdi zabıtları getirteceğim, eğer demiş iseniz,, o 
takdirde ben bütün mesuliyeti üzerime alıyo
rum efendim. 

Yeterlik önergesini okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 

Müzakeresi yapılmakta olan 1247 sıra sayılı 
kanun tasarısının tümü üzerinde yeter sayıda 
sayın üye konuşmuş ve durum aydınlanmış bu
lunduğundan müzakerenin kifayetini arz ve 
teklif ederim. 

İzmir 
Mümin Kırlı 

BAŞKAN — önerge hakkında söz istiyen 
sayın üye?.. Yok. önergeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... önerge ka
bul edilmiştir. 

Sayın Komisyon daha evvel söz istedikleri 
için kendilerine söz veriyorum. Buyurun Saym 
Komisyon. Sayın Bakan da söz istemişlerdir, 
kendilerine söz vereceğim. 

G2ÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ö. LÛTFİ 
HOCAOĞLU (Trabzon) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlar; huzurunuza gelmiş bulunan 
kanun tasarısı üniversitenin bütün meselelerini 
halletmek iddiasında olan bir tasarı değildir. Bu 
tasarınm geliş sebebini zorlayan bâzı meseleler 
mevcuttur, 

Bunlardan bir tanesi geri kalmış memleket
lerin yahut gelişmekte olan memleketlerin çek
tikleri ıstıraplardan bir tanesinin de bizim mem
leketimizde hüküm sürmekte olmasıdır. Bunla
rın başında parasızlık ve insan gücü yetersizliği 
gelmektedir. Bu sebepten kısa zamanda yeterli 
insan giiaünü yetiştirmek zaruretiyle karşı kar-

bulumnaktayız. İste sebeplerden bir tanesi JT.VOI 

ı ,.ı.. 

İkincisi, öğrenci sayısı üniversitelerimizle 
r.rakayezs edildiği takdirde fazladır. Bu gerçeği 
hepimiz el birliğiyle kabul ediyorum zannediyo
rum, Zîirşım'za çakıyor Türk çocukları, ben oku
mak istiyorum diyor. Bundan daha mübarek, 
Irandan daha kutsal bir arzu olur ınu? Elbette 
ki olmaz, O halde bu çocuğa imkân hazırlamak 
durumundasınız. 

iste kanun tasarısı elde mevcudolan imkân
ları ve zamanı en uygun ve yeterli şekilde kul
lanın ayı temin amacını güderek buraya gelmiş
tir. 

Buna ilâveten gündüz çalışan öğrencilerimin 
de vardır, Bu öğrencilere de imkân sağlamak her 
halde hepimizin vicdani borçlarından birisi
dir. 

Muhterem arkadaşlar, gece öğrenimi yalnız 
Türkiys için mevzubahsolan bir öğretim şekli 
değildir. Gece öğretimi dünyada en büyük im
kânları olan memleketlerde de tatbik edilmekte
dir ve yürütülmektedir, 

Muhterem arkadaşlar, Sayın 0. H. P. grup 
sözcüsü arkadaşımız bir, iki hususa değindiler. 
Tam gün çalışma dediler, fizyolojik bir biyolo-

| jik bakımdan hocaları yıkar. Veyahut takatleri 
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kalmaz, bu öğretimi hocalar yapamaz, işaret bu- I 
yurdular. 

Muhterem arkadaşlar, bir taraftan üniversi
telerin özerkliği üzerinde hassasiyetle dururuz 
ve üniversitelerin işlerine karışmamız gerekti
ğini hepimiz bu kürsüden tekrar tekrar söyle
riz. Kanunun birinci maddesi, tasarının birinci 
maddesi gece öğretiminin yapılmasına karar 
vermek hakkını üniversitelere ve fakültelere ta
nır. Eğer ellerindeki imkânı yeterli değilse .fa
külte veya üniversitelerin elbette ki, gece öğre
timine karar vermiyeceklerdir. Bu karar tama
men kendilerinindir. 

Ayrıca yine bir muhterem arkadaşımız üni
versite profesörlerinin 8 saat ders verdikten son
ra gece çalışmak imkânlarının olamıyacağma 
işaret buyurdular. Muhterem arkadaşlar... 

ZİYA TERMEN (Çanakkale) — Ful - time 
zamanı. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ö. LÛTFi 
HOCAOĞLU (Devamla) — Full - time zama
nı... Muhterem arkadaşlar, dünyada birçok mem
leketlerde hattâ çoğunlukla dünyada ileri git
miş memleketlerin hemen hemen hepsinde üni
versiteler full - time çalışır, fakat hiçbir üniver
sitede - Türkiye de dâhil - 8 saat ders veren pro
fesör, doçent yani öğretim üyesi mevcut değil- I 
dir. Hattâ hepimiz üniversitelerden geçmiş bu
lunuyoruz, üniversitelerde haftada 8 saat ders j 
veren hoca da mevcut değildir el'an. Bu iddia
nın içindeyim. Bu sebeple 8 saat ders verdikten 
sonra çalışamaz endişesinden kurtulmak duru
mundayız zannediyorum muhterem arkadaşlar. 

Sayın Hazerdağlı yine «Efendim, lâboratu-
varlar bulunmaz, boş olmaz» dediler. Demin de 
işaret buyurduğum gibi... 

BAŞKAN — Sayın Hocaoğlu, Sayın Hazer
dağlı konuşmadılar. Sayın öztürk konuştular. 
(Mehmet Hazer konuştu, sesleri) Sayın Mehmet 
Hazer konuştular. Yanlış geçmesin zabıtlara di
ye arz ediyorum. 

Buyurunuz efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ö. LÛTFi 
HOCAOĞLU (Devamla) — Demin de arz etti
ğim gibi üniversitenin lâboratuvarları, dershane
leri müsait değilse üniversite gece öğretim yap
maya karar vermez. 

İkinci bir husus da, yine sayın arkadaşım 1 
işaret etti, efendim diyorlar gece öğretimine | 

I sarf edeceğimiz parayı yeni dershaneler ekliye-
rek sarf edelim ve bu imkânsızlıkları ortadan 

I kaldıralım, 
Muhterem arkadaşlar, gece öğretimine sarf 

edilecek para zannedildiği kadar fazla değildir. 
4: saat ders verirse en fazla profesör alacağına 
göre, doçent olarak düşünmüyorum, gecede 400 
liradır. Bununla dershane yapamazsınız zaten. 
Üstelik bir de hoca kıtlığı mevcuttur memleket
te. Dershane yapmakla iş de halledilmiyor. O 
gerçi büyük paralara ihtiyaç gösteriyor ama 
dershaneyi yapmış olsanız da bütün meseleyi 
halletmiş durumda olamıyorsunuz. 

Çok muhterem arkadaşlar, kısaca arz ettiğim 
hususlardan dolayı bu kanunun üniversiteleri
min için faydalı olacağına inanıyorum. Ve bil
hassa birçok gençlerimiz okumak imkânı bula
cakları için bu da sevindirici bir sonuç sağiıya-
caktır. Bâzı arkadaşlarımızın işaret ettiği gibi 
Türkiye'de yeterli sayıda üniversite bulunması
na biz de canı gönülden taraftarız. Fakat ma
lumlarınızdır ki, üniversite kurmak kolay bir 
iş değildir. Elbette ki, bu hususta da Parlâ
mentonun ve ilgili teşkilâtların gayretleri var
dır. inşaallah hepimiz ileride Türkiye'de ye
terli üniversiteleri görmüş olmanın mutluluğuna 
kavuşacağız. Hepinizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, bir 
j dakikanızı rica edeyim. Soru mu soracaksınız 

Sayın Bingöl?.. Buyurunuz Sayın Bingöl. . 
İSA BİNGÖL (Muş) — Sayın Başkan, daha 

evvel mevcudolan kanun tasarısına göre muay
yen fakültelerde gece öğretimi yapılmakta idi. 
Müzakeresini yapmakta bulunduğumuz kanuna 
göre Maliye Bakanı, Millî Eğitim Bakanı ve 
üniversite senatoları veya fakülteleri münasip 
buldukları takdirde münasip gördükleri fakülte 
veya üniversitelerde gece öğretimi yapması 
mümkün olabilecektir. Sormak istediğim soru 
şu: Bir priyorite var mıdır? Bu priyorite hangi 
konuda olabilecektir? Bir de münasip görülecek 
her fakülte veya yüksek okulda yapılacak mı
dır? Yoksa münasip bir priyorite göz önünde 
tutulacak mıdır? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER 
LÛTFİ HOCAOĞLU (Devamla) — Mulhterem 
arkadaşlar, kanunun getirdiği bir öncelik var
dır. Daha ziyade öncelik Plânlamanın öngör-

i düğü teknik öğretim istikametinde olacaktır. 
I Saygı ile arz ederim. 
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BAŞKAN — Sayın özgüneş buyurun soru
nuzu sorun. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Dil ve 
Tarih Coğrafya Fakültesinden bir profesör, Pro
fesör Banguoğlu bu kürsüden demişti M: Meselâ 
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde ihtiyacın 
üç misli profesör vardır, öğretim üyesi vardır 
demişti. Bu Gece öğretimi kanunu tasarısını ge-
tirmeden evvel acaba komisyonda ve Hükümette 
gece eğitimi yerine çift öğretim düşünülmüş 
müdür? Şayet böyle bâzı fakültelerde ihtiya
cın iki, üç misli öğretim üyesi varsa bunların 
bir kısmını birinci kısımda çift öğretimde kul
lanmak, bir kısmını ikinci kısımda kullanmak 
ve böylelikle 5 - 6 saat dersle bâzı öğretim üye
lerini boş bırakmamak mümkün değil mi? Yâ
ni bu tasarı getirilmeden evvel bâzı fakülteler
de çift öğretim imkânları incelenmiş midir? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMEE 
LÜTFİ HOCAOĞLU (Devamla) — Sayın Baş
kan, çift öğretim imkânının "düşünülüp düsünül-
mediğM bendeniz bilmiyorum, böyle bir gö
rüşüm olmadı. Yalnız Sayın özgüneş'in işaret 
buyurduğu gibi bâzı fakültelerimizin bâzı bö
lümleri yahut kürsülerinde üniversitenin içinden 
gelmiş bir arkadaşınız olarak ifade edebilirim 
ki fazla eğretim üyesi mevcuttur. Bu bir ger
çektir. Fakat Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesinde bütün bölüm ve kürsülerde aynı fazla
lık mevcut değildir. Bu fazlalık bâzı kürsüler
dir, Sonra öğretim üyesinin fazlalığı da çift 
öğretim için tabiî yeterli olamıyor. Bunun ya
nında yeterli dershaneye de ihtiyaç vardır. Fa
kat Sayın özgüneş'in işaret ettiği husus, tetki
ke değer. Her halde tetkik edilmelidir. 

BAŞKAN — Sayın öztürk'ün de bir suali 
var efendim. Buyurun. 

HÜSEYİN ÖZTÜEK (Sivas) — Full - time 
sisteminde anlaşılmıyan bir durum var. Sayın 
Sözcünün ifade ettiği full - time sisteminde 8 
saat ders vermek mecburiyeti yoktur, Böyle bir 
mecburiyet de olamaz. Ama 24 saat öğretim 
üyesinin okula, üniversiteye bağlılığı vardır. 
Bu 24 saat içinde ders olarak 4 veya 8 saat geç
mişse geriye kalan zamanını deneylerle okula 
bağlı olarak geçireceğine göre bunun dışında 
nasıl gece öğretiminde görev alacaktır ilgili ka
nuna göre. Bu ikinci görevi alması mümkün 
müdür? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMEE 
LÛTFİ HOCAOĞLU (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, elbette ki bir üniversite mensubu
nun 24 saat üniversiteye bağlı kalması diye bir 
kanun buraya getirilmemiştir ve bunu da hiç
bir arkadaşımız veya hiçbir Hükümet teklif ede
mez. üniversitenin full - time geçişi 8 saat üni
versite içinde çalışmayı mecbur kılan bir durum
dur. 

Çok değerli arkadaşlarım, bilirsiniz ki üni
versite mensuplarının, öğretim üyelerinin baş
lıca üç vazifesi vardır. Bunlardan birincisi öğ
retim, ikincisi araştırma, üçüncüsü yayım faa
liyetidir. 

Öğretim malûmuâliniz normal talebeye öğre
tirler, ihtisas talebesine öğretirler. 

İkincisi, araştırma. Bu araştırmanın Türk 
üniversitelerinde daha ziyade memleket mesele
leriyle ilgili konularda yapıldığı bir gerçektir. 
Bu yolda ilerlemeler mevcuttur. 

Yayım faaliyeti de üniversite araştırıcıları
nın elde ettiği faydalı sonuçları ilgili kütlelere 
iletmesi faaliyetidir. Teknik Üniversite ise, sa
nayi koluna, Ziraat Fakültesi ise çiftçiye... Bu 
yayım faaliyetidir. Bunların hepsinin toplamı 
8 2-r.ıt olacaktır full - time de. 

Muhterem arkadaşlar, arkadaşlarım ifade 
ef tikleri saman Sayın Termen'de işaret buyur
dular. «3 saat ders verdikten sonra» tâbirini 
kullandılar. Ben şunun üzerinde durdum. Dün
yanın hiçbir yerinde hiçbir öğretim üyesi 8 saat 
ders vermez dedim. Hattâ muhterem arkadaş
lar yine iddia ediyorum bir hafta da 8 saat ders 
vermez üniversite öğretim üyesi. Bu kadar der
si olmaz öğretim üyesinin de ondan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Bari 
hiç derse girmesin. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMEE 
LÛTFİ* HOCAOĞLU rDevamla) — Yani full -
time dan bizim anladığımız mâna budur. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Ko
misyon Başkanı. Sayın Millî Eğitim Bakanı bu
yurunuz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ EETEM 
(Edirne Milletvekili) — Muhterem Başkan, 
Cumhuriyet Senatosunun muhterem üyeleri hu
zurunuza getirilmiş olan kanunun kâfi derecede 
özellikleri belirtildi. Ama ben de Millî Eğitim 
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Bakanı olarak çok kısaca kanunun özellikleri
ne temas edeceğim. 

Bu kanun iki gayeyi kapsamaktadır. Birisi 
malûm olduğu üzere ve iftiharla arz edeceği
miz üzere Türk Milletinin öğretime karşı ar
zusu ve isteği yüksektir. Her gün, her yıl bü
yük şekilde ilk öğretimden, liseye kadar öğre
nimde okullaşma oranı yükselmektedir. Bunun 
tabiî neticesi olarak da lise ve lise dengi okul
lardan mezun adedi çoğalmaktadır. Bunların 
aynı şekilde yüksek öğrenime aksetmesi en tabiî 
şekildir. Biz biran evvel kalkınmamızı gerçek
leştirebilmek için yüksek seviyede insangücü 
yaratmaya, yetiştirmeye mecburuz. Binaen
aleyh yüksek öğrenim çağına gelmiş olan genç
lerimizi yüksek öğrenim imkânlarına kavuştur
mak zorundayız. Bu sebeple: 

1. Mevcut bina, laboratuvar ders aracı ve 
profesörden âzami şekilde istifade etmek sure
tiyle gençlerimize yüksek öğretim imkânını ha
zırlamak, 

2. Gimrlüz çalıdan gençlerin yüksek öğre
nim yapabil niteleri gibi sosyal bir gayeyi tahak
kuk ettirebilmek. 

i>te bu iki sebepten dolayı bu kanun yük
sek huzurunuza gelmiştir. Evvelce gece öğre
nimi yapılması hakkında Yüksek Meclislerden 
kanunlar çıkmıştır. Bu kanunlar çıkarken dai
ma haklı olarak sayın parlömanterler bize mün
ferit kanunlarla gelmeyin, toplu kanunlarla ge
lin ve yapacağınız gece öğretimi de memleket 
kalkınmasına, Plân hedeflerine, muhtacoldıı-
ğumuz insan gücüne uygun olsun demişlerdir. 
jfrts bunu da dikkate alarak Hükümetimiz ten-
'kidl.erj.nize uyarak ve verdiği sözleri tutarak 
Türkiye'de gece öğrenimini, üniversitede gece 
öğrenimini bir kanunda toplamayı ve aynı za-
ma.nda bu gece öğrenimini kalkınma plânının 
gereklerine, ilkelerine, ihtiyaçlarına uygun, 
muhtaccMıığumuz insangücünü yetiştirme he
define doğru hizmet eder ve onun icaplarını 
gerçekleştirir tarzında Yüksek Huzurunuza ge
tirilmiştir. 

Sâ yın özgüneşln «çift öğretim yapılması 
rmimJkün müdür» sorusu, Bakanlıkça üzerinde 
durulmuş, gerekli inceleme yapılmıştır. Hiç
bir üniversite, «çift öğrenimin yapılmasının 
mümkün olduğu kanaatinde olmadığını» bildir
miştir. Bunun sebebi şudur. Belki bâzı sosyal 
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I bilgiler dallarında fazla öğretim üyesi mevcut
tur. Ve buralarda boş olan sınıf da düşünüle
bilir. Ama o zaman bugün Dil ve Tarih - Coğ
rafya Fakültesi mezunlarında karşılaştığımız 
gibi memleketin muhtacolduğu insan gücünün 
üstünde eleman yetiştirmek gibi bir durumla 
karşı karşıya kalırız. Halbuki kanunun hedefi 
rnuhtacolduğumıız insangücünü yetiştirmektir. 
O ise lâboraratuvara ihtiyaç gösterir, lâboratu-
varların günün ders saati ve çalışma saatleri 
içinde ilgili üniversitelerimiz meşgul olduklarını 
binaenaleyh buralarda çift öğrenim olarak isti
fade etmenin kabil olmadığını bildirmişlerdir. 
Bu sebeple gece öğrenimline gidilmiştir. Esasen 
çift öğrenim yapılmasına hiçbir mâni yoktur. 
Yapılması için bir kanun getirilmesine de ihtiyaç 
yoktur. Eğer dershane varsa, imkân varsa pro
fesör varsa çok tabiî olarak üniversitenin bunu 
•düşünmesi gereklidir. Böylece kanunun özellik
lerini belirttikten sonra burada aleyhte konuşan 
bir arkadaşımız şöyle yatırım yapılsın yeni üni
versiteler açılsın, yeni yüksek okullar açılsın 
gibi bayanda bulundular, Bu beyanları yapar
larken tahmin ediyorum ki Türkiye'nin nereden 
nereye gittiğini, ne bütçe rakamlarını, ve nede 
yapılan hizmetleri en ufak şekilde incelemek lü
zumunu hissetmemişlerdir. Ben şimdi... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Çok incele
dik, câri harcamalara ayırdığınız parayı buna 
ayırın.... 

BAŞKAN — Muhterem öztürk lütfen müda
hale etmeyin. Siz konuştuğunuz zaman dinliyor
lar... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Bir Ba
kan sorumsuz konuşamaz, kendisini inceleme
miştir... 

BAŞKAN — Onu takdir Riyasete aittir. Lüt
fen oturunuz... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Çok bo
caladınız.... 

BAŞKAN — Riyasete aittir onu takdir et
mek. 

Buyurunuz efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ER
TEM (Devamla) — Muhterem senatörler, tabii 
bu tarzdaki konuşmalara çok değerli Başıkanı-
mız gerekli cevabı verdikleri için... 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim devam bu
yurun... 
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMI ERTEM 
(Devamla) — Devam ediyorum, Sayın Başka
nım. Eğer inceleselerdi, gerçeğin ne olduğunu 
görürlerdi. Ben şimdi yüksek huzurunuza rakam 
olarak arz ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 1965 - 1966 yılından 
beri bir üniversite 15 fakülte, 9 üniversiteye 
bağlı yüksek okul, 8 de resmî yüksek okul açı
larak tedris hayatına girmiştir. Tekrar ediyo
rum, 15 fakülte, üniversiteye bağlı 9 yüksek 
okul ve onun dışında 8 yüksek okul Türk öğre
nim hayatına girmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, rakamlara da ba
karsak, bu hususta katettiğirniz mesafeleri ifti
harla görürüz, hiçbir kötü niyetli kimsenin in
kâr edemiyeceği rakamları yüksek huzurunuza 
arz ediyorum; yüksek öğrenim, bağımsız üniver
siteler için yapılan yatırımları arz ediyorum : 

1960 yılında 27 milyon, 
1961 yılında 27 milyon, 
1962 yılında 49 milyon, 
1963 yılında 66 milyon, 
1964 yılında 74 milyon, 
1965 yılında 76 milyon, 
1966 yılında 99 milyon, 
1967 yılında 126 milyon, 
1968 yılında 191 milyon, 
Bu sene 300 milyon arkadaşlar. (Sağdan 

bravo sesleri) 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Genel büt

çenin kaçta biridir söyleyiniz lütfen... 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, sual hakkınız 
vardır, sual soracaksınız, usule nygun hareket 
etmenizi rica ederim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ÎLHAMÎ ERTEM 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, rakam
lar karşısında telâş edenler buhran içinde olan
lardır. 

Muhterem arkadaşlarım, ikinci bir husus... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Yalanları 
ortaya dökeceğiz. 

BAŞKAN — Devam ediniz efendim, nazarı 
itibara almayınız efendim... 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMÎ ERTEM 
(Devamla) — Başüstüne Sayın Başkanım. Muh
terem arkadaşlarım, gece öğreniminin rakamları 
hakkında, getirdiği masraflar hakkında zatıâli-
lerinize bilgi arz etmek isterim. Bunu da Yıldız 
Teknik Yüksek Okulu ile arz edeceğim. Eğer 

lütfedip de bu kanun tasarısını kabul buyurur
sanız üniversitelerimiz muhtacolduğumuz dallar
da ikinci bir kapasite yaratmak imkânına sahi-
bolacaklardır. Nitekim Yıldız Teknik Yüksek 
Okulunda gündüzcü olarak 1 480, gece öğrencisi 
olarak 886 öğrenci vardır. Bu okulun yatırımla
rı toplam olarak 50 milyon lira tutar ve bu 1 480 
öğrenci için yıllık altı milyon lira cari harcama 
yapılır ama 886 öğrenci için sadece bir buçuk 
milyon lira harcama yapılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, demekki 50 milyon 
liralık yatırımda bir buçuk milyon lira gibi bir 
harcama ile 886 öğrencilik bir kapasite elde edil
mektedir. îşte üniversitede de yapılacak kazanç 
budur, yüksek tasviplerinize mazhar olursa tek
rar ediyorum; muhtaç Bulunan dallarda ikinci 
bir kapasite yaratmak icabedecektir, hem de cari 
masraflarda çok cüzi bir harcama ile yüksek 
takdirlerinize arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Bakanı lüt
fen efendim soru var. 

Sayın Öztürk buyurunuz efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Millî 
Eğitim Bakanı bu sene üniversitelere ayrılan pa

ranın miktarını söylerlerken diğer yıllara göre bir
kaç misli fazlasiyle gösterdiler. Önemli olan bir 
millî bütçenin yüzde itibariyle ayrılışı önemlidir. 
Üniversitelere olsun, millî eğitime olsun. Bağım
sız Türk üniversitelerinin 1963 yılı ile 1968 yı
lındaki bütçe oranını açıklasınlar bu bir, 

İkincili; 1964 le 1969 u açıklasınlar ve ne ka
dar düşük olduğunu şimdiki ayrılan genel büt
çeye göre göreceklerdir. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, bu sorunuzun bu 
kanun tasarısı ile ilgisini kabul ediyor musunuz? 
Evet veya hayır... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Ediyo
rum, şu bakımdan... 

BAŞKAN — Sayın Bakan cevap vermek is
tiyor musunuz? 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMÎ ERTEM 
(Devamla) — Evet Sayın Başkanım. Evvelâ bu
rada konuşulan gece öğrenimine geçiştir. Saym 
sözcü önce konuşmasında yeni yüksek okullar, 
fakülteler açılmasını belirti ben de kendisine 
geçmiş yıllarda ne kadar yatırım yapıldığını, bu 
sene ne kadar yatırım yapıldığını belirtmek su
retiyle bir gerçeği ortaya koydum. Bütçeler bir 
bütündür. Bir millî kalkınmayı ifade ederler. 
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Eğer bütçelerin rakamında üç veya dört gibi bir 
eksilme veya çoğalma olmuş ise bunun bütçenin 
mutlak rakamının değerini düşürdüğünü iddia 
etmek memleket meselelerine ve sorunlarına 
ciddî eğiilnıemeyi ifade eder. Bir iktidar ki, büt
çesini çoğaltmaktadır, 'bir iktidar ki, köye su 
götürmektedir, köye elektrik götürmektedir, 
köye sağlık hizmeti götürmektedir, bütün bun
ların yekûnu bütçeyi teşkil eder. Binaenaleyh ra
kamlar gerçeğin ifadesidir, rakamlar eğitime, 
öğretime topyekûn Türk Milletinin hizmetine 
yapılan katkının ifadesidir, bu sebeple rakamla
rımız Millî Eğitime verilen ehemmiyetin açık ifa
desidir. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan teşekkür ederim. 
HÜSEYİN ÖZTÜRE (Sivas) — Cevap olmu

yor, bu cevap olmadı... 
BAŞKAN - - Sayın öztürk, zâtıâlinisi ikna 

edici mahiyette cevap vermek mecburiyetinde 
değillerdir. Millet huzurunda cevap verilmiştir, 
ve böylece muamele bitmiştir. 

Son söz sayın senatöründür, Sayın Ertuğ 
buyurun efendim. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, 
muhterem senatörler, üniversite eğitimin ihti
yaçları karşılamıyacak (bir hale geldiği, bu ka
nunla da ortaya çıkmaktadır. Sayın Komisyon 
Sözcüsünün de belirttiği gibi Türkiye'de üniver
sitelerin ve yüksek okulların adedi ile bu okul 
ve üniversitelere giren, 'müracaat eden talebe sa
yısı arasında büyük bir açıklık olduğu için böy
le bir zaruret meydana çıkmıştır, bu kanunun 
getirdiği espri içerisinde gece öğretimi yapan, 
yapma görevi de yüksek okul ve üniversiteleri
mize tevdi edilmiş bulunmaktadır. Ancak bura
da konuşan sayın sözcülerin belirttikleri husus
ların da bir titizlikten doğma, çocuklarımızın iyi 
yetiştirilmelerini dinlemek arzusundan gelme ol
duğunu kabul etmek lâzımdır. Türkiye üniver
siteleri ve yüksek okulları, daha doğrucu yük
sek eğitimimizde bir hayli problemlerin mevcu-
dolduğu burada araştırmalarla, araştırma rapor
ları ile dile getirilmiş, üzerinde müzakereler, nıü-
nakaşalar cereyan etmiştir. 

Şimdi kanunun gerekçesinde de belirtildiği 
üzere denilmektedir ki, bilhassa Beş Yıllık Plâ
nımızın öngördüğü teknik insan gücüne kavuş
mak için bu gece öğretimi yapılmasına imkân 
hazırlanmıştır. Ancak, bir hususu daima parlö 

manterler alarak tesbit etmek mecburiyetinde
yiz ki, biz eğitilmiş insan gücüne muhtacız fa
kat, bu insan gücünün istenilen kaliteyi de dai
ma muhafaza etmesini ısrarla istemek kavdı ile. 
Teknik öğretim, evvelâ öğretim üyesi ister, son
ra, ders araç ve gereçleri yani, laboratuvarlar is
ter. Teknik yardımcılar ister, laborantlar, tek
nik asistanlar ister. Binaenaleyh, bunların bu ih
tiyacı Sayın Bakanın söylediği gibi, hakikaten 
daha ekonomiktir. Yani, 50 milyon liralık bir 
yatırımda birbuçuk milyon lira gibi bir fazla 
yatırımla 880 talebenin okutulması ekonomik
tir. Fakat, daima kalitenin iyi olması yönünden 
şuradan millet temsilcileri olarak temennileri
mizi belirtmekte fayda vardır. 

Bir hususun vuzuha kavuşmasını ben bura
dan dileyerek vakitlerinizi fazla işgal etmiye-
ceğim, O da şu husustur muhterem arkadaşla
rım; Sayın Bakan buyurdular ki, meselâ Yıldız 
Yüksek Teknik okulunda gece eğitimi yapıl
maktadır ve bununla teknik insan gücü ihtiya
cımız bir miktar daha fazlası ile karşılanabil
mektedir. Yalnız bu kanun üniversitelere gece 
öğretimi yapma imkânını verir. Üniversiteleri
mizden bahsediyorum, çünkü üniversitelerimiz 
otonomdur, üniversite ile Yıldız Yüksek Okulu
nu mukayese etmemek gerekir. Yıldız Yüksek 
Teknik Okulu Millî Eğitim Bakanlığının tavsi
yesi ile hattâ emri ile programını biraz değişti
rebilir, ama burada gece eğitimi denildiği za
man üniversitelerde faraza Sayın Özgüneş'in de 
sualleri ile belirttikleri bir hususu iyice ortaya 
çıkarmamız lâzımdır. Yani, gece eğitiminden 
maksat gündüz yetiştirilemiyen derslerin gece
ye doğru uzatılması mânasıda anlaşılabileceği 
için bilhassa onu işaret etmek istiyorum, gece 
eğitimi gündüz eğitiminden farklı, gündüz ça
lışanların gece yüksek öğrenim imkânlarına ka
vuşmasını sağlıyan bir eğitim olarak kanunda, 
bu birinci maddede tarifini bulmamıştır. O hal
de, şu konuşmalarla ve Sayın Bakanın burada
ki beyanları ile tesbit etmek mecburiyetindeyiz 
ki, gece öğretimi gündüz öğretiminden ayrı ve 
gündüs çalışanların gece öğrenime kavuşma im
kanlarım sağlıyan bir prosedürdür. Ve bu ta
sarıyı tenkide den arkadaşlarımın bir görüşüne 
ben de buradan katılıyorum. Hakikaten «özleri
min bağında da arz ettiğim gibi yüksek öğre
nimde kaliteyi hiçbir zaman ihmal etmemek 
mecburiyetindeyiz. Çünkü, iyi yetiştirilemiyen 
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meslek sahihi insanlar cemiyete fayda yerine 
zararlı olabilirler. Bu itibarla, bu gece öğrenim
lerine müsaade verilirken, bilhassa teknik saba
da bu iş yürütüleceğine göre, teknik imkânla
rın, personelin, öğretim üyelerinin ve lâboratu-
vaıiarm müsait olduğunu mutlak surette bir ka
yıt olarak ileri sürmek gerekmektedir. 

Ayrıca, bunu da yine bir temenni olarak bu
radan söylemekten başka bir şey olamıyacaktır, 
çünkü üniversitelerimiz muhtardırlar, gündüz 
öğretimi yapan öğrenim kadrosu ile, akademik 
kadro ile, gece öğrenimi yapan kadronun ayn 
olması şarttır. Arkadaşlarımızın endişeleri bu 
bakımdan haklıdır. Gündüz öğrenim yapan kad
ro gece hakikaten öğrenim yapamaz.. Nitekim, 
aktüel bir misalini arz edeyim, Dil ve Ta
rih - Coğrafya Fakültesi gece öğretimini kapat
mıştır. Gece öğrenimi kararını biz buradan al
dık fakat, üniversite kendi kararı ile gece öğ
renimine son vermiştir. Bu temennilerimi ve bil
hassa Sayın Bakanımızın ve komisyonun bu 
hususu yani, gece öğreniminin gündüz tedrisa
tının devamı veya uzatılması mahiyetinde ol
madığının bilhassa zabıtlara geçmesini, ayrı 
bir eğitim olduğunun belirtilmesini temenni 
ederek huzurlarınızdan ayrılıyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Ertuğ, teşekkür ederim 

efendim. 
Muhterem senatörler kanun tasarısının tü

mü üzerindeki müzakereler bitmiştir. 
Muhterem senatörler, zabıtlardan almış ol-

düğamuz neticeyi arz ediyorum: 

«işaretle yahut yazılı olarak istenen söz ta
leplerinin, tutanaklarda tesbitine imkân yoktur. 
Tutanaklarda, grup adına söz istemi duyulma
dığı için tesbit edilememiştir.» 

Tutanak Müdürü adına 
Tutanak Şefi 
Necati Zahal 

2. içtüzüğümüzün 10 ncu maddesinin 6 ncı 
bendi; söz alan üyelerin adlarını not etmek va
zifesini sayın kâtip üyelere, tahmil etmiştir. 
Bu sebepten sayın kâtip üye saym Tüzün'ün 
ifadesini huzurunuzda okuyorum: 

«Sayın öztürk'ün ilk söz isteminde grup 
adına söz istediği tesbit edilmiş, mütaakıp söz 
isteminin grup adına olduğu hususu tesbit edi
lememiştir.» 

Ittıalarmıza arz ederim. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler.,. Kabul edil
miştir. 

İvedilik talebini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Gece öğretimi yapan üniversitelerde öğretim 
üyeleri ile yardımcılarına ve diğer personele 

ek ücret verilmesine dair kanun tasarısı 
Madde 1. — Üniversitelerde, bağımsız 

fakültelerde, üniversitelere veya bağımsız fa
kültelere bağlı yüksek okullarda gece öğretimi, 
bu öğretimin gerektirdiği ödenek yönünden 
Maliye Bakanlığı ile mutabık kalınmak sure
tiyle, ilgili üniversite, yüksek okul veya ba
ğımsız fakülte profesörler kurullarının teklifi, 
Senatonun ve bağımsız fakültelerde genel ku
rulların uygun bulması üzerine, Millî Eğitim 
Bakanının onayı ile yapılır. Bu kararın alın
masında Kalkınma Plânının gereklerine ve özel
likle belli alanlarda memleketin muhtacolduğu 
insangücûnün yetiştirilmesi hususundaki plân 
ilkelerine uyulur. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, birinci 
madde üzerinde Sayın öztürk, Saym özgüneş, 
Saym Kaipakiıoğlu, Sayın Bingöl, Saym is
kender Cenap Ege, Saym Dikeçügil söz almış 
bulunmaktadırlar. 

Saym öztürk buyurunuz. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş

kan, sayın senatörler; gece öğretimi yapan okul
lardaki öğretim üyelerine ders ücreti verilme
si işi, bu birinci maddede üniversitenin Senato
suna bırakılmıştır. Yani, Senato lüzum gördü
ğü raman açacak, lüzum görmediği zaman aç-
mıyacak. Bu şekilde de kanunun tümü üzerin
de konuşurken arz ettiğimiz gibi, kanun bir 
yönü ile ölü doğmaktadır. Çünkü, bugün üni
versitelerde görüyoruz ki, gece öğretimi yapan 
bâzı üniversiteler gece öğretiminden vazgeçmiş
lerdir. Biz en çok teknik öğretim yönünde gece 
öğretimini geliştirmek yani, mevcut kalkınma 
programı ve plânlarına göre, teknik öğretim 
yönünden bunu geliştirmeye çalışıyoruz. Sıra
sı gelmişken Saym Bakan ve diğer komisyon 
başkanı arkadaşımız «teknik öğretim yönünde» 
dediler, fakat bunun yanında da bakıyoruz, 
gece öğretimi yapan bâzı gece okullarını kapa-
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tıyoruz. Meselâ, gece teknik okullarım kapatı
yoruz, tekniker okullarını kapatıyoruz ve üni
versite içinde gece öğretimi yapmayı teşvik edi
yoruz. Gece öğretimi yapan okullardaki öğre
tim üyelerine ek ders ücreti verilmesi işi ge
cikmiştir. Şu bakımdan gecikmiştir. Bu madde
nin üzerinde dururken bugüne kadar bu iş ele 
alınsaydı, yani şu tam gün çalışma kanunu 
Millî Eğitim Komisyonundan çıkmadan önce 
ele alınsa da çıkanlsaydı itirazımız olmıyacak-
tı. Fakat, artık kanun Millî Eğitim Komisyo
nundan çıkmıştır ve gece öğretimi, ondan son
ra gece öğretimi yapan okullarda çalışanlara 
tazminat verilmesi yeni ele alınmıştır ve Sayın 
Bakanın da sanıyorum Millî Eğitim Komisyo
nunda ifade ettikleri gibi burada bu. geçicidir. 
Yani, bir müddet için devam edecektir. Bu ba
lamdan buradaki üniversiteye bırakılmış duru
mu da bununla ilgilidir. Şu bakımdan üniver
siteye bırakılmasının faydalı yönü var. Hiç de
ğilse eğitim ve öğretimde disiplinsizlik yarata
cak bu gece öğretimi, hiç değilse üniversite se
natosunun kararlariyle men edilirse, yani asıl
mazsa bu yönü ile bu maddenin konulması faj/-
dalı olmuştur. Yani, gece öğretimi yapılan yer
de mutlaka disiplin bozulacaktır, disiplin olmı-
yan yerde de ilmî çalışma ve eğitini olmaz, 

24 saat görevlidir, diyoruz bis Full - Time-
ye göre, bir profesörün, bir öğretim üyesinin 
mesaisi. 8 saat, evet, okulda bağlı kalacak; 
ama, deneylerin daha usun sürme ihtimalini 
niye unutuyoruz. Bâzı deneyler var ki, 8 saat 
değil, 10 saat, 12 saat, hattâ birbirini devamlı 
şekilde bağlıyacak, ertesi {nine eklenecek şekil
de deneyler devam edecektir, üniversitede, il
mî çalışmalar, araştırmalar. O zaman da gece 
öğretimini bu deneylerin devam ettiği iâbora-
tuvarlarda ve dershanelerde nasıl yürüteceğiz? 
Nitekim bunu daha şimdiden bilen üniversite
ler bu işe yanaşmamakiadır, yine üniversite
nin bugünkü yöneticileri bu fikri kabul etme
mektedir. Ama, Hükümetten gelen bir tasarı 
ille de zorlamrsa kalan lise mezunlarını mutla
ka bir okula koymak, bir yüksek okula koy
mak ve böylece Millî Eğitim Bakanlığını rast-
gele açılmış, plânsız, programsız açılmış lise
lerden, yanmyamalak yetişmiş olan çocukları, 
üniversiteyi kazanamadı diye bu şekilde onla
rın gözlerini boyamak maksadı ile böyle bir 
öğretime gidilecekse bu maddedeki hakikaten 

üniversite senatolarına bırakılmış olmasının ye
rinde olduğu kanaatindeyim. 

Bu, göreceksiniz ki, üniversite senatoları 
bu şekilde gece öğretimi yapmaya, belki onları 
ücret yönünden tatmin etsek bile, müsaade et-
miyecekler veya bununla çalışmanın, gece öğ
retimi ile çalışmanın memlekete fayda getirmi-
yeceği kanaatine varacaklardır. Şimdiden var
mış görünmektedirler. Gece öğretimi yapan öğ
retim üyelerine verilecek ek ücretin, ücretten 
ziyade Full - Time içinde bir yama gibi kala
cak olan bu, hakikaten faydasız, rağbet görmi-
yecek bu usulün karşısındayız. Yoksa, memle
ket çocuklarının okutulmasının karşısında de
ğiliz. Yani, düşüncemiz şu ki, memleket çocuk
larını daha iyi yetiştirmek, sayın senatör, pro
fesör, Elâzığ Senatörü arkadaşımızın bahsettik
leri gibi ya kadrolar ayrılmak, yoksa gündüz 
çalışan gece öğretim yaptığı mman verimli ola-
nııyacağı kanaati bize de yerleşiktir. 

Komisyon sözcüsü arkadaşımız üniversite 
senatoları, üniversite bünyesi ve binası müsa-
idolmadığı zaman açılmaz, diyor. Bu madde bu
nun için buraya getirilmiş. Yani, demek ki, Se
nato münasip görmedi mi - bina da münasi-
bolsa - Senato buna razı olmadı mı "bu açılmı-
yacak demektir. Yani, bu madde kanunen çık
ması karşısında bizi biraz alıkoyuyor, biraz te
selli ediyor. Çünkü, o ilim adamları da bizim 
gibi düşünüyorlar. Yani, daha iyi öğrenci yetiş
tirmek, daha çok yetiştirmek ama, böyle yanm
yamalak değil, anfilerin, lâboratuvarların ge
nişletilerek bunun yapılmasını istiyorlar. Bu 
maddedeki bu esasın yerinde olduğu kanaatin
deyim. Yalnız, Sayın Millî Eğitim Bakanı fa
kir - fukara edebiyatı yapanlar şimdi okuyup, 
yazmanın karşısında diyorlar. Böyle bir niye
timiz yok bizim ve böyle de bir fikirde değiliz. 
Daima, fakir - fukara edebiyatından ziyade fa
kir - fukaranın meselelerini dile getirmek, ha
kikaten Anayasanın verdiği imkânlar içerisin
de okuma eşitliğine onlan da ulaştırmak düşün
cesindeyiz. 

Yalnız, şu kadar fazla yatırım yapıyoruz, 
ama yine yaptığımız yatmmlar da kâfi gelmi
yor, gece öğretimine zorlanıyoruz. Zorlanırken 
de geçmiş zamanlan bir de hemen kötüleme du
rumuna gidiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın öztürk, sadede davet 
ediyorum zatıâlinizi, 1 nci madde ile ilgili ola-
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rak konuşmanızı yapınız, efendim, buyurunuz 
efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜEK (Devamla) — Birinci 
maddeye geliyorum, efendim. 

Şimdi, bundan önce üniversitelerde bir tı
kanma olmadığına göre,. birkaç yıl içerisinde bu 
tıkanma başladığına göre yine bütçe ile ilgili 
olsa gerek bu. Yani, bütçede yeteri kadar bir 
yatırımın, bir cari harcamanın yapı lmayandan 
ileri geliyor. Nitekim, 126B te millî bütçenin 
yüzde 34 ü üniversitelere ayrılmış.. 1939 da 
yüzde 20 si ayrılmış, elimizdeki dünkü ve bu
günkü rakamlara göre. Bu. I nci maddede sim
di, Sayın Bakandan ben de bunu sordum, ra
kam olarak veremedi, ben vereyim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ne 
alâkası var, Sayın Başkanım?... 

BAŞKAN — Saym iskender Cenap Ege, ica-
bettiği zaman biz müdahale ederiz, efendim. 

HÜSEYİN ÖSTÜEK (Devamla) — Şiirdi 
burada Millî Eğitim Bakanının on^yı ile bu 
işin olacağı, bu kararın alınmasında ise, Kal
kınma Plânının gereklerine özellikle belli alan
larda memleketin muhtacolduğu insan aiicü nün 
yetiştirilmesi, plân esasına göre alınmış olu
yor. Bu teknik öğretim yönehyor. Memleketin 
bugünkü ihtiyacı da o tarafa olduğuna göre 
teknik öğretime yöneüi'or. Fakat bis tekrik öğ
retimin yani, İstanbul Teknik troiversitssinin 
açmak istediği aksam okulunun kanununu çı
karamadık yıllarca. 1986 senesinde teklif edil
miş, hâlâ çıkmamış ve bugün kalkıyoruz plân 
hedeflerine göre o tarafa yönelteceğiz diye 
böyle bir kanun getiriyoruz. Bu kanunun bil
hassa 1 nci maddesinde, üniversitelerde bağım
sız fakültelerde, üniversitelere veya bağım
sız fakültelere bağlı yüksek okullarda gece öğ
retimi, bu öğretimin gerektirdiği ödenek yö
nünden Maliye Bakanlığı ile mutabık kalın
mıştır, denilmektedir. 

Yani, üniveristelere verilecek paranın Ma
liye Bakanlığı ile mutabık kalınması meseleyi 
çözmüyor. Meselenin çözümü, üniversitenin bu
gün içinde bulunduğu sistem, bunu kaldırır 
mı, kaldırmaz mı, bunun üzerinde durulması 
gerekiyor. Yüksek okul ve bağımsız fakülte
ler kurullarının teklifi, Senatonun ve bağımsız 
fakültelerde genel kurulların uygun bulması 
üzerine bu açılacağına göre, bugün üniversite

lerden Millî Eğitim Bakanlığına gece öğretimi 
yapacağız diye teklifler gelmiş mi? Hangi üni
versiteden gelmiş? öyle ise, esaslara dayanma
dan, teklif gelmeden böyle bir kanunun süb
jektif olarak bir bakıma şu seçim arifesinde 
okuyannyan, imtihanları, demin arz ettiğim 
gibi liselerde bir müdür, bir mühürle yetişip 
gelen çocukların gözlerini boyamak için böyle 
bir yola. gidiliyor ki, bu bakımdan bu kanun 
ölü doğmaktadır. Bu kanunu üniversiteler uy-
gulamıyacaktır. Ve bu kanun boş yere tekrar 
bu Yüco Senatonun zamanını alacaktır. Ya çift 
öğretime gidilmeli, ya kadrolar ayrı olmalı. 
Ancak o saman yetiştirilir. Yoksa gece öğre
timi ile yetiştirilen çocuklar yarım yamalak 
yetişir. Memleketi yarım, hoca dinden eder, ya
rım alim, yarım doktor candan eder, denir. 
Car*dan edecek, yapılacak köprülerin yakılma
sını, konacak teşhislerin yanlış konmasını ön-
liyscek yarım yamalak bilgilerle insanların ye-
tiş Mr ilmesinin, gençliğin yetiştirilmesinin kar
şısındayız, Bu madde her hali ile tamamlayıcı 
yeni; bizim fikrimizi kapsayıcı değil, yalnız 
bir yönü bizi teselli etmektedir. Senatolara bi
rikmiş olması. Senatolardan da bu kanunun 
vüriimesi için her türlü müspet davranışların 
durdurulması, yürütülmemesi, açılmaması için 
geleceği kanaati ile şimdilik huzurunuzdan ay
rılıyorum. 

SavA'iîar sunarım. 
BAŞKAN — Saym öztürk, bir hususun 

tavzih edilmesini rica ederim. Grup adına mı 
konuştunuz, şahsınız adına mı? Lütfen ifade 
edin de zabıtlara geçsin efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) -— Konuş
mamın hemen her yerinde, böyle düşünüyoruz, 
böyle anlıyoruz dedim. Konuşmalarım grup acu
nadır. Bu bakımdan Sayın Başkanın emirlerini 
yerine getirmek üzere tekrar huzurunuzu işgal 
ettim.. Saygılar sunarım. 

EAŞKâN -— Sayın öztürk teşekkür ederim 
efendim. Saym özgüneş, buyurun efendim. 

MEHMET Ö2&ÜNEŞ (Tabiî Üye) — Saym 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri, 
1 nci maddeye göre, gece eğitim ihtiyacını fa
kültenin profesörler kurulu tesbit edecek, üni
versite senatosuna teklif edecek, bu teklif se
natoca Millî Eğitim Bakanlığına aktarılacak, 
Millî Eğitim Bakanının onayı ile, gece eğiti-
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me başlıyacak. Bundan sonra maddenin sonun- ] let Plânlama Teşkilâtıdır, öyle ise, bu madde-
da son derece - tâbirimi mazur görün - cılız 
bir temenni var. Şöyle diyor; «Bu kararın 
alınmasında kalkınma plânının gereklerine ve 
özellikle belli alanlarda memleketin, muhtacol-
duğu insan gücünün yetiştirilmesi hususunda
ki plân ilkelerine uyulur.» 

Bahsettiğim organlardan hiçbirisinde bu 
memleketin eğitilmiş insan gücü ihtiyacı, is
tihdam imkânları tesbit edilmemekte ve bu ar
tanlar bunu tesbit etmek imkanına da mâlik 
bulunmamaktadır. Ve hor hangi bir fakültenin j 
profesörler kurulu ve her hangi bir üniversite- ) 
nin senatosu, ne de Millî Eğitim Bakanlığı, ! 
malik olduğu organlar itibariyle hiçbir saman \ 
Türkiye'nin eğitilmiş insan gücüne ihtiyaçları- j 
m teferruatlı şekilde tesbit etmek imkânına • 
malik değildir. Buna malik olmayınca, bu te- i 
menni sadece lâfta kalacaktır. Makide kalmış- \ 
tır da. I 

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinde, gece j 
eğitimi yapılması teklifi bu Meclise geldiği za- ! 
man, Millî Eğitim Bakanlığı kadrosunda 399 I 
tane ihtiyaç fazlası coğrafya öğretmeni var- j 
di. Bu rakamı Millî Eğitim Bakanlığının yayın- j 
1 arından veriyorum. Orta öğretim Genel Mü- \ 
dürünün masasının fecrinde de (Türkiye'nin j 
her hangi bir yerinde coğrafya öğretmenliği | 
almaya hasırını) diye müracaat etmiş 741 tane \ 
gencin dilekçesi vardı. Fakat buna rağmen bü- j 
tün bu teklif kademebri aştı, Millî Eğicim Ba- | 
kanı onayını rahatlıkla aldı. çünkü sokaklar- j 
daki ya ilim, ya Ölüm yürüyüşleri koltukları j 
sarsmaya başlamıştı. Ve bu Meclise kadar gel- j 
di ve bu Meclisten de rahatlıkla çıktı. O kadar j 
ki, komisyonda bir profesör, Dil ve Tarih - j 
Coğrafya Fakültesinden bir profesör şöyle de- j 
misti; bizim yetiştirdiğimiz sümerologlarm sa- \ 
yısı, dünya üniversitelerinde yetiştirilen süme- j 
rologların toplamından daha fasladır. Bu söz j 
aynen Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim Ko- \ 
misyonunda ifade edilmişti. j 

Şimdi arkadaşlarım, burada ben ne Millî j 
Eğitim Bakanlığının, ne her hangi bir üniver- j 
sitenin senatosunu imkânsızlıkla veya iktidar- j 
sızlıkla ittiham etmiyorum. Çünkü bunların j 
hiçbirisinin görevleri bu memleketin insangü- j 
cü ihtiyacını ve istihdam imkânlarını tesbit de- j 
ğildir. Bununla görevli, bu işi yapmak için ; 
kurulmuş bir devlet organı vardır ki, bu Dev- \ 

\ yi işler bir hale getirmek, memleketin hayrına 
i işler bir hale getirmek için kanaatimce küçii-
I cük bir değişiklik yapmak zaruridir. O da şöy-
] le olabilir; Senatonun ve bağımsız fakültelerde 
| genel kurulların uygun bulunması üzerine de-
I elikten sonra, Devlet Plânlama Teşkilâtının 
] fikri alındıktan sonra, Millî Eğitim Bakanının 
\ onayı ile yapılır, demek zaruridir. Bu takdirde, 
| fakültolerdon gelen, üniversitelerden gelen tek-
| lifler evvelâ Devlet Plânlama Teşkilâtına, Mil-
• il Eğitim Bakanı tarafından aksettirilecek, 
) Devlet Plânlama Teşkilâtı hangi sahada ne ka-
! dar eğitilmiş insangücüne ihtiyacolduğunu ve 
\ bu eğitilmiş insangücünün istihdam inıkânla-
j rıııı hesaba katarak, bu sahada eğitim müm-
; kiindür, doğrudur veya bu sahada memleketin 
| eğitime ihtiyacı yoktur. Memleketteki eczacı 
i sayisı daha on, oııbeş yıl 3/etecek derecededir. 
i Binaenaleyh, yeni bir eczacılık fakültesi açıl-
; masına veya eczacı faültesinde gece eğitimi 
ş yapılmasına lüzum yoktur gibi bir beyanı ile 
1 bu takdirde, Millî Eğitim Bakanı, yine son söz 
I orun, î;ten;e Devlet Plânlama Teşkilâtının ak-
j si kanaatine rağmen bu onayı yapabilir. İster-
! V3 Dcvbt Plânlama Teşkilâtının fikrini aldık-
I tan somva bir defa daha düşünmek imkânını 
I bu kır. Ben bunu temin etmek için bir takrir 
• de veriyorum, Kabul etmenizi istirham ederim. 
\ Hürmetlerimle. 
j B 'şILAH — Sayın özgüneş teşekkür ede-
| v': •'. e??ndim. Bir takrir var okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakeresi yapılmakta olan 1247 sıra sa

ydı Kanun tasarısı hakkındaki görüşmelerin 
onar dakika ile kısıtlanmasını arz ve teklif 
e-'isrim. 

Bolu 
Alâettin Yılmaztürk 

üzerinde söz istiyen BAŞKAN — önerge 
sayın üye? 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî üye) — 
Aleyhinde söz istiyorum. 

ESDÖ&AN ADALî (istanbul) — Aleyhin-
\ do 3'ü istiyorum. 
I BAŞKAN — Buyurun Sayın Karavelioğlu. 
S KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî üye) — 
I Sayın arkadaşlarım, takririn şunun için aley-
\ hindeyim, bu tasarı Millî Eğitim Komisyonuna 
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havale edilmişti. Millî Eğitim Komisyonu mü
zakereye aldı, birinci toplantısını yaptı. Bu ta
sarıyı ıslah etmek istedi, işe yarar, pratikte 
netice verecek hale getirmek istedi. Müzakere 
yarıda kaldı. Ondan sonra bir geçici komisyon 
teklifi ile Millî Eğitim Komisyonunun önün
den bu tasarı alındı. Kaçırıldı demek istemiyo
rum. Geçici Komisyondan huzurunuza geldi. 
Tabiî olduğu gibi geldi. Islah edilmeden ve 
düzeltilmeden geldi. Müsaade ediniz, tasarıyı 
pratikte memlekete faydalı olacak, gerçek ihti
yaçlara cevap verecek hale getirelim. Takdir 
edersiniz ki, bu on dakikada olamaz. Dikkati
nize sunuyorum. Konuşma imkânı verin sizi 
aydınlatalım. Karar yine sizlerin olacaktır. Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kara-
velioğlu. 

Efendim takririn aleyhinde konuşuldu, tak
riri oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Takrir reddedilmiştir efen
dim. Sayın Kalpaklıoğlu buyurunuz efendim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Çok muhterem arkadaşlar, bu tasarının çok 
iyi niyetlerle getirildiğini ve bu büyük dâva
nın halline matuf olduğunu kaıbul etmemek 
için ortada görünür bir sefbep yok. Fakat ben 
bu tasarının kanunlaştıktan sonra tatbikatın
dan endişeliyim. İyi niyet kâfi midir bilmiyo
rum. Biraz da realist olmak gerekir. 

Arkadaşlar, gizlemeye, saklayama veya 
söylemekten kaçınmaya hiç bir sebep yok. Bu
rada açıkça fikrimi ifade ediyorum, bugünün 
üniversite mezunu dünkü üniversite mezunu 
değildir ve yarının üniversite mezunu da bu 
gidişle bugünkü üniversite mezunu kadar ola-
mıyacaktır. Görüyoruz boykotlar, işgaller ne
rede ise isyanlar. Her gün boykotlarla karşıla
şıyoruz, her gün talebe hareketleriyle karşıla
şıyoruz. Diyeceksiniz ki, bu tasarı ile ilgisi 
var mı? Var arkadaşlar. Talebeyi derse sok-
mıyalım, sokamıyalım, gündüz tedrisatını ya-
pamıyalım, yaptıramıyalım, muntazam sabah
tan akşama kadar okutamıyalım, lâboratuvar-
lara sokamıyalım, talöbe ile hocanın arasını 
Ibulamıyalım, hoca bir tarafa, talebe bir tara
fa, ondan osnra da geleceğiz gecenin karanlı
ğında 3 - 5 saat bu tasarı ile talebeyi sokaca
ğız, dershanelerde birkaç saat çalıştırarak üni

versite mezunu yapacağız ve bunlar da bizim 
anladığımız mânada hakiki münevver olacak, 
memlekete hizmet edecek, ilminden itsifade 
edeceğiz. Ben buna inanmıyorum arkadaşlar. 
Gidişimiz kötüdür, kötüdür. Hepimiz bu sıra
lardan geldik, içimizde üniversiteyi bitirmemiş 
kimse yok. Kendimizi methedecek halimiz de 
yok. iyi kötü hepimiz atılmışız, hayatın muh
telif safhalarından buraya kadar gelmişiz, ama 
çalıştık, terledik, gece uykusuz gecelerimiz 
geçti bizim. Görüyorum bugünkü üniversite 
talebelerini, çalışmıyorlar, kaçıyorlar. Sonra 
gece getireceğiz bunları 3 saat, 5 saat gece öğ
retimi diye milletin milyonlarını tekrar akta
racağız, görüyorsunuz rakamları 300 milyon... 
Ben 300 milyon lirayı 25 milyon köylünün 
elektriğine, suyuna veremiyorum. Bu üniversi
telere 300 milyon veriyorum, fukaranın parası
nı, onlar hâlâ isyan içinde. Talebeler bir ta
rafta, hocalar öbür tarafta. 

Çok acı arkadaşlar, hocalar artık mesuliye
tin içine kendilerini soksunlar ve girsinler. Biz
den mütemadiyen para istemesinler, bu fukara 
milletten. Bir de gece öğretimi için tekrar biz
den avuç dolusu para istiyecekler. Veriyoruz, 
veriyoruz mütemadiyen veriyoruz, ama onlar
dan ne alıyoruz? Bu milletin hakkı yok mu, 
vebali yok mu, biz parlömanterlerden istemi-
yecek mi? Siz her geleni kabul ediyorsunuz, 
her parayı veriyorsunuz bunlara, daha nasıl 
besliyeceğiz bunları? Her gün isyan halindeler, 
niye bunları sormuyorsunuz demiyecek mi bi
ze? 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu sadede da
vet ediyorum zatıâlinizi. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) 
— Sadet dışına mı çıktım Sayın Başkan? 

BAŞKAN — öyle zannediyorum, eğer siz 
de benim zannıma iştirak ederseniz memnun 
olurum efendim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Âzami hürmet ve ikazınıza uyarak kısa kesece
ğim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Yani reddeden takrirden istifadeye çalışmaya
cağım. Muhterem arkadaşlar, ben bu boykot
lar böyle devam ederken hoca vazifesini bi
hakkın yapmaktan kaçarken, talebe bu mesuli-
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yetin içine girmezken, birkaç saat gece çalış-
masiyle her halde burada kürsüde bir de çift 
tedrisat sistemi çıktı. Ben anlamıyorum arka
daşlar, çift tedrisat için bir üniversiteden bah
sediyoruz, bir fakülteden bahsediyoruz, çift 
tedrisatı müdafaaya kalkıyoruz burada. Nasıl 
bu mümkün soruyorum? Sabahtan akşama ka
dar fakültede çalışan talebeyi gayrikâfi sayar
ken bir de çift tedrisatla diploma vereceğiz 
bunlara, üniversite mezunu diyeceğiz, vazife 
deruhde edecek bunlar. Ben endişeliyim yarı
nından Türkiye'nin. 

Binaenaleyh mümkünse Hükümet şu tasarı
nın üzerinde bir daha dursun. Ve hemen alel
acele bu tasarının kanun haline gelmesine ça
lışmasın. Eğer korkum tahakkuk ederse veri
len haklar kolay kolay geri alınamıyor. Yarın 
diplomalı cahillerle memleketi dolduracağız. 
O zaman memleketin haline kim acıyacak? Bi
zi mezardan çıkarıp hiç kimse gel Kalpaklıoğ-
lu sen mesulsün demiyecek. Bulamıyacak be
ni, ama o mesuliyetin zebunu altında ben ya
tacağım ve hepimiz bunun mahkumu olacağız. 
Kolay değil, rey veriyoruz ama kötü bir yola 
memleket girer diye korkuyorum. Çaresi ne? 
Çaresi var arkadaşlarım. 

Çaresi; büyük anfiler yapılır, büyük teşki
lâtlanmalara gidilir, asistanların paraları geli
yor biliyorsunuz, onların paralarını artıraca
ğız, büyük imkânlar bahşediyoruz. Böylece 
büyük anfilerde profesörlerin mesuliyeti altın
da az kişiye ders verilirken, daha çok kişilere 
ders vermek suretiyle şu gece okumasını, gece 
tedrisatını memleketin sathından kaldırmaya 
gayret edelim. Fazlaca bu yolu açmıyalım, bu
nun sonunu tekrar, tekrar söylüyorum, ben 
tehlikeli görüyorum. Fakültelerde ve üniversi
telerde böyle bir yüksek okul gibi lalettayin 
bir tedrisat yapılan bir mektep gibi telâkki 
edilerek bu kertede vaziyeti görüp ve ona göre 
tedbirleri bu ölçü içerisinde almanın memleke
te hayır getireceğine kaani değilim, hürmetle
rimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Saym Kalpaklıoğlu teşekkür 
ederim efendim. Sayın Bingöl buyurunuz efen
dim. 

İSA BİNGÖL (Muş) — Sayın Başkan, de
ğerli senatörler, kanunun tümü müzakere edi
lirken söz almak imkânını bulamadım, bir.so-
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ru ile Komisyon Başkanının izahını kâfi göre
mediğim için huzurunuzu işgal ediyorum. 

Birinci madde üzerinde fikirlerimi arz eder
ken bu kanunun getirilişini şükranla karşıladı
ğımı ve getiren Hükümete teşekkür ederek söz
lerime başlıyacağım. Bugün Türkiye'de, kalkı
nan Türkiye'de teşebbüslerini gittikçe artıran 
Türkiye'de teknik adama muhtacız. Teknik in
sanı yetiştirmek fevkalâde güç. Bu inanış için
dedir ki, bu görüş içindedir ki, Türkiye'de ye
tiştirdiklerimiz de Türkiye'de durmamakta
dırlar. Dünyada yetiştirmek çok güç. Lâbora-
tuvar lâzım, hoca lâzım, malzeme lâzım, za
man lâzım. Bu kanun bize zamanı ikileme im
kânım getirmektedir. Bu hakikaten sevinile
cek, takdirle karşılanacak bir konu. Ancak, 
sayın hatiplerin burada dile getirdikleri konu
ya aynen iştirak ederek, bir üzüntümü, bir şüp
hemi, bir tasamı dile getirmek itsiyorum. 

Daha evvel kabul buyurduğunuz kanunlar
da Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinde gece 
eğitimi yapılmakta, Eskişehir Akademisinde 
gece tedrisatı yapılmakta idi ve bu kanunlar 
kabul edilmiş, buralara yetki verilmiş idi. Şu 
anda müzakere edilmekte bulunan kanunla 
bunlar kaldırılmakta tümü olarak fakültelerin 
idarecilerinin beyanları, tasvipleri, arzulan ile 
senatoların kararı ile Maliye Vekâletinin mu
vafakati ile ki, ödenek bakımından zaruri. 
Millî Eğitim Bakanlığının arzusuna bağlı kal
maktadır. Vakıa maddenin sonunda hakikaten 
Sayın Özgüneş'in işaret ettikleri gibi bu kararın 
alınmasında kalkınma plânının gereklerine ve 
özellikle belki alanlarda memleketin muhtacol-
duğu insan gücünün yetiştirilmesi hususundaki 
plân ilkelerine uyulur, ifade edilmekte ise de, 
kâfi bir sarahat bulunamamaktadır. Bugün li
selerimiz gittikçe ve bu liselerden mezun olan 
gençlerimiz bizden üniversite tahsilini yapabil
mek arzusunu izhar etmektedirler. 

Bir realiteyi dile getirelim. Her lise mezu
nu üniversiteyi mutlaka bir mütahassıs eleman 
olmak, Türkiye'nin hizmet sahalarına gidebil
mek için istememektedir. Bu bir realite bir ye-
deksubaylık problemi vardır ve çok ciddî mâ
nada Türk münevver kütleisini istismar etmek
tedir. Bu çok kuvvetli bir taleptir, mutlaka 
kendi arzu ettiği yere gitmek için beklemeye 
imkânı yoktur, askere gidecektir. Halbuki biz 
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fakültatif tahsili, bir üniversite tahsilini ihti
yaç hissedilen yere gitmek, orada tenevvür et
mek, orada bilgi tecrübe ve meleke sahibi ol
mak suretiyle memleketin muhtacolduğu tek
nik saıhalara gidip hizmet görmesini beklemek
teyiz. Ama, maalesef bugün birçok mektepler 
vardır, Sayın özgüneş çok kesin rakamlarla 
dile getirdiler, Sümeroloji, Hitotoloji, Arkeolo
ji bölümlerinde, kütüphane bölümlerinde ve 
sairede, yani bugün Türkiye'de edebiyat bölü
münde çeşitli bölümlerden mezun olan talebe
ler hepimizi izaç etmektedirler, kamu sektö
rüne girip hizmet almak istemektedirler. Çün
kü özel sektörde Türkiye'nin diğer sahaların
da hizmet bulabilmeleri kendi kendilerine ka
zanç temin edebilmeleri mümkün değildir. Dev
let kadrosuna gireceklerdir, kamu sektörüne 
gireceklerdir ve buradan bir kadro işgal ede
ceklerdir. Lüzumuna göre değil, işe adam de
ğil, adama iş bularak bunları beslemek mükel
lef ve mecburiyetiyle karşıkarşıya kalacağız. 
Benim üzüntüm burada idi, buradadır ve bunu 
dile getirmek istiyorum. Son fıkra bendenizi 
tatmin etmiyor. Üzülüyorum, yarın gene bir 
tazyikin karşısında kalınacak 20 bin öğrenci 
dışarda kalacak, 30 bin öğrenci dışarda kala
cak ve gene Maliye Vekâleti Millî Eğitim Ba
kanlığını ikna edecek fakültelerin veya üniver
sitelerin senatolarını ikna edecek ve tıp öğre
tim imkânı gençlerimize açılabilecek. Halbuki, 
Tıp Fakültesi açılması hayli zor. Lâboratuva-
rmı temin etmek, malzemesini temin edebil
mek zamanını bulabilmek ve hocasını temin 
edebilmek çok güç. Sayın Başkan biraz evvel 
buradaki beyanlarında ifade ettiler, dediler ki, 
hiçbir yerde öğretim üyesi profesör, doçent bir 
haftada dahi sekiz saatten fazla çalışmaz. Ben 
iştirak etmiyorum, geçmişi düşünürsek 10-15 
saat çalışan profesörler gördük ve biz bu pro
fesörlerin elinde yetiştik. Tatbikatlarımızla 
meşgul oldular, derslerini verdiler, lâboratu-
varlarına girdiler ve mutlaka 10 saatte değil 
15 saat de meşgul oldular. Haftayı 48 saat mü
talâa edersek, zaman çok uzundur. Bırakalım 
zordur araştırma da yapsınlar, yayın işleriyle 
de meşgul olsunlar, etüdettikleri konuları kıy
metlendirsinler. 

Sayın senatörler bir hâtıramı kıymetlendir
mek isterim bu konuda, Yabancı profesörler 
Türkiye'de hizmet görürlerken, Türkiye'yi biz 

de tanımıyorduk o zaman, jeolojik bakımdan 
tanımıyorduk, çeşitli yönleriyle tanımıyorduk. 
Bu profesörler kışın sömestirlerde derslerini 
verir, bilgilerini kıymetlendirir, talebelerini 
yetiştirir, bütün yaz boyunca gezer, etüdeder, 
araştırır, kıymetlendirip bulur, bunu yaymak 
suretiyle vekâletlerden de muayyen bir para 
alır, masraflarının iki mislini üç mislini de çı
karırlardı ve tetkik edilmemiş, dünya litera
türüne yeni yeni imkânlar ve eserler verirler
di. Bu yayım ve etüt araştırma yalnız tedris 
belgesine dâhil olacaktır gibi bir iddia da 
mümkün olamaz. Bunları bu madde vesilesiy
le arz ederek belki konunun dışına taşmış olu
yorum, benim kıymetlendirmek istediğim konu 
şu, dikkatinizi çekmek istediğim konu bu. Ve 
Hükümetten istirhamım bu. Belki tadili icabet-
tirebilecek bir takririm, yeni bir buluşum yeni 
bir fikrim yok. Fakat üzüntümü dile getirerek 
dikkatinizi çekmek, Hükümetin bu mevzuda 
sarih bir fikir sahibi, bir tutum sahibi olması
nı temenni etmek için huzurunuza geldim. Son 
fıkra bu kararın alınmasında kalkınma plânı
nın gereklerine, biz şimdi muhtacolduğumuz 
sağlık konusu. Vakıa raporda beyan ediyor; 
fen, teknik ve sağlık, yalnız bunlara münhasır 
olursa, muhtacolduğumuz konu bu. Zira büt
çelerimizi tanzim ederken Millî Eğitim Ba
kanlığına bir potadan muayyen bir rakam ve
riyoruz, üniversitelerinizi kurunuz, üniversite
lerimize yardım ediniz, şuraya yardım ediniz, 
buraya yardım ediniz diye, muayyen bir rakam 
vecereğiz. Bu rakamı arzu edilmiş olmasına 
rağmen senatolardan imkân bulamazsa, bun
lar tasvibetmezlerse, biz gece tedrisatı yapmı
yoruz diye kabul etmezlerse, dolayısiyle bu el
deki mevcut kalan sadece gençlerin bir üni
versite tahsili yapabilmeleri konuları için bu
günkü tatbikat ayrı mecraya girecektir. Hal
buki biz bir kanun vazediyoruz, bir kaide geti
riyoruz tatbikatçılara biraz biraz ışık tutuyo
ruz ve hattâ biraz da bir tazyiki, cemiyetten 
gelen bir tazyiki birazda onlara intikal ettir
memiz gerektiği inancını besliyorum. Bu ba
kımdan eğer Hükümet sarahatla raporda da 
beyan edildiği gibi, madde metninde değiştir
mek bir hayli külfetli güç olur, belki tasarruf 
imkânlarını zedeliyebilir değiştirebilir kanaati 
ile bir teklifim, takririm yok ama, tahsisen ge-
C3 öğretiminin, fen teknik ve sağlık konuları-
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na taihsis edilmek suretiyle diğer kanallara 1 
taşırılmamasını, münhasıran bu konularda kal
masını temenni ederim. Teşekkür ederim, hür
metlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Bingöl teşekkür ederim 
efendim. Sayın Ege buyurunuz efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa-
ym Başkan, Yüce Senatonun sayın üyeleri, 
müzakeresini yapmakta olduğumuz kanun ta
sarısının tümü üzerinde konuşmak imkânına 
sahibolamadığım için madde, birinci madde 
üzerinde bâzı hususları açıklamak maksadiyle 
huzurunuza çıktım. Zaten kanunun, daha doğ
rusu tasarının önemli olan kısmı bu birinci 
maddesidir. Birinci maddenin üzerinde esaslı 
durmak gerektiği inancındayım. 

Muhterem arkadaşlarım, biz Türk Milleti 
olarak, Türk parlömanterleri olarak devamlı 
ıbir konu üzerinde dururuz. Türkiye az kal
kınmış, az kalkmabilmiş bir memlekettir, geri 
kalmış bir memlekettir. Türkiye'nin kalkınma
sı için eğitime, öğretime âzami kıymet vermek 
gerekir. Mutlaka eğitim ve öğretim müessese
lerimize eğilmemiz, onları ıslah etmemiz, onla
rı devrin icaplarına göre reforma götürmemiz 
şeklinde sözler ve temennilerde bulunuruz. 
Türkiye'de benim görüşüm anlayışım, her za
man ifade etmeye çalışırım, yetişmiş insanı 
harcama alışkanlığı vardır. Bir taraftan deriz 
ki, münevverimiz az, yetişmiş insanımız az, bir 
taraftan da âzami insan harcarız. Bütün mües
seselerimizde, bütün kuruluşlarımızda bu böy
ledir. Bir kişiyi getiririz bir yere umum mü
dür yaparız, bir kişiyi bir işin başına getiririz 
ehildir diye tutarız, hattâ acemilik devresini 
atlatıp da tam işin ehli olduğu anda onu çe
ker onun yerine bir acemisini getirmeye kalka
rız. Bu gelişi ıslah etmek mecburiyetindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi iktidar mu
halefet meselelerini şöyle bir kenara bıraksak. 
Burada Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına 
konuşan Sayın Hüseyin öztürk de bâzı lâflar 
etti. Ve bunlara ben lâf diyorum, lüzumsuz ol
duğu için. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Rica ede
rim. 

EKREM ÖZDEN (istanıbul) — Grup adına 
söylemiştir. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 
Yarım yamalak lise mezunları. [ 
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Muhterem arkadaşlar, aynen almışımdır; 
yarım yamalak liseyi bitirmiş olan mezunlara 
imkân aramak, yüksek okul aramak, üniversi
te aramak. Peki bunlar yarım yamalak yetiş-
tiyse muhterem arkadaşlar, yetişiyorsa Türki
ye'ye maarif sistemi üç senede mi kuruldu? 
Yani bu iki seneye gelinceye kadar fevkalâde 
mezun mu veriyordu da liselerimiz de bu iki 
senedir mi yarım yamalak mezun veriyor. 

BAŞKAN — Sayın Ege, acaba 1 nci mad
denin üzerinde konuşmak... 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 
Üzerinde, nasıl, niçin... Arkadaşlarımız soru
yorlar diyorlar ki,... 

BAŞKAN — Bir dakika rica edeyim. 1 nci 
maddeyi bir kere daha okuyayım. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 
Lü'mm yok efendim, 1 nci madde benim önüm
de. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — 1950 - 1960 
arasında ne yaptınız? 

BAŞKAN — Bir dakika rica ederim. Lüt
fen polemiğe yol açacak istikamette konuşma
lardan sarfınazar etmenizi rica edeyim. Buyu
runun efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sözü
nü tashih etsin. 

BAŞKAN — Ben takdir ederim, efendim. 
Müsaade ediniz. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 
Süslerimi ne bakımdan tashih edeyim. Arka

daşları inciten bir nokta varsa buyursunlar, 
şey yapalım... 

BAŞKAN — Lütfen siz devam ediniz. 
İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 

Hayır Türkiye'deki eğitim politikasından bah-
sediliyorda; biz köy enstitülerini açıp da, köy 
ens Ütülerini kapayıp da ondan sonra da köy 
enstitüsü edebiyatı yapmıyoruz. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kan, ben lâf etmedim. Fikir söjrledim, Fikirle
rimi ispat etmek mümkündür. 

İSKENDER CSNAP EGE (Devamla) — 
Biz 15 liraya ilkokul öğretmeni bulacağız di
ye... 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — 10 li
raya, 10 liraya... 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 
10 liraya hattâ. Beyanda bulunup da ondan 
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sonra da eğitim şeyinin bayraktarlığını yap
mıyoruz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Bunun 
seferberliğini yaptık. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 
Ne ise bunları sonra hususi konuşalım. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın özgüneş ko
nuşmaları esnasında dediler ki, yalnız Sümero
loji bölümünden mezun olanlar Türkiye'de baş
ka memleketlerde bir fakülteden mezun olan 
başka memleketlerde bütün fakültelerden me
zun olanlardan fazladır. Doğrudur. Şimdi... 

RIZA ÎŞITAN (Samsun) — Aynı şeyleri 
Kalpakîıoğlu da söyledi. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 
Bu 1 nci maddenin üzerinde çok dikkatle dur
mamızı icabettiriyor. Sonra, bu maddenin ma
lî bir külfeti de yok bize. Yani bu madde efen
dim, üniversitelere avuç dolusu para veriliyor, 
verilecek filân şeklinde de mütalâa edilmeme
si lâzım. Alâkası yok. Çünkü şöyle: Bakınız, 
muhterem arkadaşlar hatırlarlar; geçen sene 
yine Yüksek Senatodan Dil ve Tarih - Coğraf
ya Fakültesinin gece öğretimi için bir kanun 
tasarısı geldi, geçti, istanbul Edebiyat Fakül
tesi için bir kanun gece öğretimi yapması için, 
bir kanun teklifi geldi, geçti. İktisadi ve Tica
ri ilimler Akademileri için gece öğretimi ya
pabilmesi için bir kanun teklifi geldi, geçti. 
Sonra Yıldız Yüksek Teknik Okulunda gece 
öğretimi yapılıyordu. Onun için bir kanun 
geldi. O da geçi. Demek ki, bunlar peyderpey 
geldi. Buradan geçti. Ve bunlar geçtiği devre
de kürsülerden çeşitli partilere mensup arka
daşlarımız dedi ki, bunları böyle perakende ge
tirmeyin, üniversiteler ve yüksek okullar için 
bunları tevhideden bir kanun getiriniz. Hepsi
ni birleştiriniz ve ona göre bir işlem yapılsın. 
işte bu benim anladığıma göre tasarı bunu te
min etmek için getirilmiştir. 

Şimdi yalnız geçen seneki konuşmalarımız
da dün yine arkadaşlarımızın yine dikkatle 
üzerinde durduğu husus şu: Türkiye'nin insan 
gücü olarak hangi alanlarda ihtiyacı vardır, 
insana. Buna göre, ona göre yüksek okul aç
mak, ona göre üniversite açmak, ona göre üni
versitedeki tedrisatı gündüz veya gece olarak 
yürütmek gerekir. Bunu temin etmek lâzım. 
Yoksa muhakkak her kişi önüne gelen bir 
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yüksek okul veyahut da üniversiteden diploma 
alıp da üniversite veya yüksek okul mezunu 
olması bir şey temin etmez, işsiz kalan bir 
aydın münevver mecburen memlekette büyük 
kırgınlıklara, büyük ümitsizliklere kapılıp ha
yatı hüsranla kapanır. Bunu daha önceden dü
şünmek lâzım ve insan gücünü plânlı bir şekil
de ele almak icabettiği de beş yıllık plânlarda 
gayet açık olarak ifade edilmiştir. 

Şimdi ben 1 nci maddede şunu görüyorum. 
Bundan sonra açılacak olan, yani gece öğreti
mi yapacak olan üniversiteler bu çalışmalarını 
ne şekilde yapacaklarını ilk önce kendi arala
rında kararlaştıracaklar. Maliye Bakanlığı ile 
bir mutabakat hâsıl edecekler. Çünkü gece öğ
retimi yaptığı takdirde gece öğretiminin ica-
bettirdiği külfeti, malî külfeti karşılamak için 
elbette bütçelerine munzam bir tahsisat kona
caktır. Bunu da Maliye Vekâletinden temin 
edilip edilemiyeceğini anlıyacaklar ve bundan 
sonra da kendi genel kurulları veya senatola
rında bu mesele tezekkür edilecek Millî Eği
tim Bakanının onayı ile bu işlem yürürlüğe 
girecek. 

Muhterem arkadaşlarım, benden evvel ko
nuşan arkadaşlarım da aynı nokta üzerinde 
durdular. Türkiye'de o branştan insana ihtiyaç 
olmıyan bir fakültede bir gece öğretimi de ya
parak yeni yeni iş bulma imkânı ve alanı ka
palı olan insanlar yetiştirmekten kaçınmamız 
lâzım. Bu bakımdan Sayın özgüneş'in ifade 
ettiği ve takrirle ileri sürdüğü husus çok hak
lıdır. Bunu en sonunda plânlamaya âdeta da
nışır halden çıkarıp Türkiye'nin üç sene, beş 
sene, on sene sonra hangi tip, hangi branşta 
hangi meslekte insanlara ihtiyacı olduğunu 
tesbit etmek suretiyle bu yola girmek lâzım
dır. Eğer bunu bu şekilde düşünmez, bu şekil
de tedbir almazsak işte daha önce burada ka-
nunlaştırdığımız gece öğretimi yapılacak fa
kültelerden, meselâ Dil ve Tarih - Coğrafya 
Fakültesinde gece öğretimi verdik ki, bugün 
Millî Eğitim Bakanlığında sıra bekliyen aşağı 
yukarı 100 - 150 tane sadece coğrafya öğret
meni vardır. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — 800 küsur... 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 
Şimdi, bunlar; bilmiyorum belki 800 dür. Ora
sını da bilmem. Şimdi bu 800 e bir 800 daha 
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katacak olursak memleketin geleceği nice olur. 
Benim arz etmek istediğim husus bu. Benim 
üzerinde titizlikle durmamızı temenni ettiğim 
nokta bu. Onun için diyorum. Bunlar birer 
parti meselesi, iktidar meselesi değil. İktidar
lar üç senelik, beş seneliktir ama bu memleke
tin ilelebet devam edecek bir meselesidir. Bu
gün atılacak yanlış bir adım yarın büyük za
rarlarla kapanır ve kapansa da belki müşkül 
hale gelir. O bakımdan 1 nci maddede muhak
kak kalkınma plânının gereklerine ve özellikle 
belli alanlarda memleketin muhtacolduğu in
san gücünün yetiştirilmesi hususundaki plân 
ilkelerine uyulur, diyor. Ama bu en sonuna 
alınmıştır, maddenin. Bunu en başına alarak 
ilk önce buradan hareket etmek mecburiyetin
de olduğumuzu kabul etmek zorundayız. Bu 
böyle olmazsa yarın her hangi bir fakülte o 
fakülteden mezun olacaklara ihtiyaç var veya 
yok düşünmeden kendince alacağı bir kararla 
Millî Eğitim Bakanlığından da işte zaten özerk 
bir müessese, her hangi bir fazla bir mukave
met görmeden pekâlâ bu izni alıp tekrar sa
hası ve branşına ihtiyacolmıyan insanları ye
tiştirme yoluna devam ederiz. O bakımdan ya 
bu birinci maddeyi tekrar tezekkür etmek 
üzere komisyon geri alsınlar, bu kanunun çık
masına benim görüşüme göre büyük bir acele 
yoktur. Çünkü bu kanunun kanunlaşması veya 
kamınlaşmaması ile bugün her hangi bir mad
dî zarara uğrıyacak ne bir profesör var, ne 
bir öğretim üyesi var. Zaten bugün gece öğre
timi yapan müesseselerin kanunları ayrı ayrı 
çıkmış vaziyettedir. Umumuna raci olacak 
olan böyle bir kanunun hatasız çıkması, yarın 
her hangi bir şekilde yanlış anlayış ve tatbi
kata yol açmaması lâzımdır. Eksik çıkar da 
tatbikatta bir hata ile karşıkarşıya gelirsek 
düzeltmekte daha büyük zorluklarla karşılaşı
rız. O bakımdan plânlamadan muhakkak katî 
rakamlar alınmadan, katî hattâ bu hususta 
plânlamanın muvafakati alınmadan böyle bir 
yola gidilmemesinin faydalı olacağı kanaatin
deyim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ege teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon Başka

nı söz istemiş bulunuyorlar. Yalnız bir hususu 
arz etmeme müsaade ediniz. 

ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Söz iste
miştim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakan ve Sa
yın Komisyon şüphesiz ki, sıraya tabi olma
dan konuşacak. Kendilerinden fikir sormak için 
bu girizgâhı yaptım efendim. Sırada Sayın Di-
keçligil altıncı, Sayın Adalı yedinci ve Sayın 
Salih Türkmen sekizinci olarak söz istemiş bu
lunmaktadırlar. Ve altı kişi konuştuktan sonra 
da bir yeterlik önergesi vardır. 

Şimdi bu malûmat karşısında tercih hakkı
nızı kullanıp konuşmak istiyor musunuz yoksa 
arkadaşlarımızın konuşmasından sonra mı ko
nuşmak istiyorsunuz? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ER
TEM (Edirne Milletvekili) — Sonra konuşaca
ğım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Sa
yın Dikeçligil buyurunuz efendim. Eğer yeter
lik kabul edilirse zatıâlinizinki son sözdür efen
dim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Efendim 
bundan önce Sayın Bakanlık gece tedrisatı ya
pılması için kanunlar getirmişti, üniversitele
rin gece tedrisatı yapmaları için kanunlar ge
tirmişti yüksek okullar da dâhil. Bendeniz şah
san o zaman bu peyderpey gelmemeli, toptan 
bir kanunla halledilmeli demiştim. Ve yine şim
di arkadaşlarıma bakıyorum o zaman Dil Tarih 
ve Coğrafya Fakültesinin gece tedrisatı yapma
sını bizim kanadımız getirmişti. Saym Bakan 
zamanında değil, bunun karşısına çıktım. Kâfi 
miktarda bu üniversite mezunlarına iş bula
mıyoruz saha yok. Bunun gece tedrisatı yap
ması iyi değildir demiştim. Şimdi arkadaşları
mız bize hak veriyor, doğru. Yalnız birinci mad
de tümünü kapsıyor. O halde şimdi bâzı fakül
telerin gece tedrisatı yapması elbette doğru de
ğil ve plânlama da bunu derpiş etmiş demiş ki 
ihtiyaca göre. Bugün bizim teknik elemana ih
tiyacımız vardır. Bunu hiç inkâr etmiyelim. Di
ğer sahalarda ihtiyaç sahalarımız da dolmuş
tur. mühendislere, yüksek mühendise elektrik 
mühendisine ziraat mühendisine hep ihtiyacı
mız var bunu istiyoruz. Doktorlara da ihtiya
cımız var, dışarıya gidiyor. Ama buna mukabil 
üniversitelerimizde çocuklarımız okumak is
tiyor. Onlara da saha bulamıyoruz. Yeni üni
versite kuralını dersek zaman da uzuyor, geçi
yor. Şimdi arkadaşlarımızın haklı tarafları 
var, kemiyet mi keyfiyet mi? Yani kaliteli in-
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san yetiştirelim diyorlar. Benim kanaatimce ka
liteli insan yetiştirme keyfiyeti üniversitelerin 
tutumuna bağlıdır. Gündüzlü tedrisat olduğu 
halde üniversitelerimiz kaliteli insan yetiştir
di diyebilir miyiz, diyemez miyiz Bunun üze
rinde durmak lâzım benim kanaatim kaliteli 
insan yetiştirilmesi için üniversitelerimizin cid
den kendilerinde bir ıslahat yapmak mecburiye
tindedirler. Meselâ arkadaşım Hocaoğlu var, 
- Sayın Başkan bu madde umumi olduğu için 
konuşuyorum - Bendeniz Atatürk üniversite
sine gitmiştim ve beraber gezdik, sene 1963 idi. 
Beni bir sahaya götürdüler, orada bir zat gör
düm, uzun boylu, keten pantolon giymiş, üze
rinde atelti, Merinos koyunlarını kırpıştırıyor
du. Yanında da iki tane işçi vardı. Kimdir bu, 
dedik. Burada çalışmak üzere muayyen bir za
man için gelmiş Amerikalı profesördür, ziraat 
mütehassısıdır dediler. Orada bizim işçilerimize, 
yani üniversitenin işçilerine, bu iki insana, ma-
kina ile merinos kırpmayı öğretiyordu. Şimdi 
bir de ben kırkacağım, dedi. Kendisi aldı altı 
dakikanın içerisinde hiç kimse de tutmuyor, 
kırktı yünleri tuttu havaya attı, yelpaze gibi 
açıldı, toparladı öbür tarafa koydu. Ama bunu 
işçiye öğretiyordu, Benim Ziraat Fakültesi me
zunlarıma öğretmiyordu. Ve aynı zamanda bi
zim hocalarımız kravatlı geziyorlardı. Bunu bi
zim hocalarımıza, gel sen de böyle kırk, desek 
bundan uzaktır, yok der. 

Şimdi üniversitede bâzı buhranlar var, bu 
buhranların sebebini aramak lâzım. Çocuklar 
hayata atılır atılmaz iş sahasına girdiği vakit 
afallıyor. Kendilerine çalışacak iş sahaları bu
lamıyorlar. Gidiyorsunuz Almanya'ya başka 
memleketlere mühendis tulumunu giymiş ça
lışıyor ve tatbikatta gençlerini böyle yetiş
tiriyorlar. Bizim memleketimize kadar gönde
riyorlar. Ama bugün bizim üniversitelerimiz 
gündüzlü olduğu halde tatbikat yapamıyorlar. 
Bunun içerisine girmiyorlar. Bütün iş sahala
rında onlar iş arıyacak bulacak, filân falan 
yerlerde çalışın, diyecek, işte bu şekilde tatbi
katçı gençler yetiştirilmiş olacak, O halde bi
zim teknik elemanlara büyük ihtiyacımız var. 
Çok süratle kalkınan Türkiye istiyorsak tek
nik elemanların, tatbikatçı teknik elemanla
rın yetiştirilmesine ihtiyaç var. Darılmasmlar 
hukukçu arkadaşlarımız, hukukta okuyor ar
kadaşlarımız sorunuz, bütçe müzakereleri na-

j sil oluyor Genç bunu kitaptan okuyor, tat-
I bikatmı burada görmüyor. Devlet Şûrası ne

rede, Sayıştay nerede bunun yerini dâhi bilmi
yor. İşte hayat adamını yetiştirme, hayata bağ
lama keyfiyeti üniversitelerimizin tatbikatının 
içerisine girmesi dolayısiyle travaylar verme-

I si, onları düşündürmesi bilmesi lâzım. Hattâ 
çocuklar duruşmayı dahi bilmiyor. Bunları sevk 

| edebilirler, vazife verebilirler, bunlar olmuyor. 
Şimdi umumiyet itibariyle üniversitede bâzı 

boykotların olmamasının nedenleri üniversiteye 
kalıyor, üniversite bunu halletmeli, meselele-

! rin üzerinde durmalı. Ama Millî Eğitim Bakan-
I lığı bir kanun getirmiş ihtiyaç var mı yok mu? 

İkinci Mahmut zamanında, bâzı sahalarda 
yüksek kabiliyetli insanlara ihtiyaç duyurmuş 

j ve mevcut insanların da yetişmesi için yüksek 
I okulların gece tedrisatı açmasına dair tanıim-
I 1er vardır. Ve bu üniversitelerde dahi baş-
j lanmıştır. O halde arkadaşlar bizim üniver-
I sitelerimiz mahdudolduğuna göre gece ted

risatına gitmeli. Ama bu madde, gece tedrisa-
I tına gitmeli diyor, ama, üniversite muhtardır 
| onların ihtiyarına bırakıyor, ihtiyarına bırak-
j tığı için de isterse açılacak, istemezse açılmı-
| yacak. Tahmin ederim, benim arzum benim gön-
! lüm üniversite hocalarının kendilerine toz 
| kondurmamaları için, memleket severlikierine 
I W.;:ij.!-;. 3sn, de bir hocayım ve bilhassa teknik 
I üniversitelerimiz ihtiyaç sahalarımıza göre plâ-
| nm derpiş ettiği mânada gece tedrisatını is-
l temekler. Bana sorarsanız Full - Time'a gitme-
j li. Bütçe müzakerelerinde bütün arkadaşları-
j mız dört saat dersi olan profesörlerden söz et-
| tiler. Arkadaşlar gitmezlerse bunu düşünmez-
I lerss kendilerine gölge düşürürler. Niçin, çün-
i kü özel okullara, ders saatlerinin dışında, çok 

g'idij'orlar. Orada para var diye gidiyorlar. Bu
nu açıkça söylemek lâzım. Sekiz saat çok diyor-

I I iv. Bir ilim adamı vakit bulamaz çalışır diyor-
! 3 ar. Fakat orada vakit buluyorlar. Vakit bulu-
[ rabilir bir ilim adamı için, isterse. Özel okul-
| lan il kapılarına bakınız, işte özel okullar görü-
[ süli-ikon ınsstle buraya geldi, bütün ilim adam-
| Iarr,ıüE öbür tarafa doğru gidiyor. 

| Bence saten öğretenler her şeyden önce ço-
| cılklara numune olması lâzım. Vatanperverlik 
i defken vatanperverliğin rumunesmi hayatında 
\ yaşaması îâsım. Yapması, tatbik etmesi lâzım. 
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Doğruluk derse onu orada hayatında çocukları
na yaşatması lâzım yoksa edebiyatda kalır. 
Şimdi, üniversitelerimizde dinliyorsunuz, ko
nuşuluyor, söyleniyor, vatanperverlik falan fi
lân söyleniyor. O halde bu kanun maddesine 
göre ve teknik adamlara da ihtiyaç olduğuna 
göre üniversitelerimiz, bilhassa teknik sahada 
çalışan üniversitelerimizin bu gece tedrisatını 
istemeleri lâzım, samimiyetle söylüyorum ki, 
üniversiteye giremiyen gençlere de saha bul
maları lâzım. 

Arkadaşlar yetişme meselesi, yani gece de 
yetişir. Meselâ gece liseleri var. Türkiye'de 
vaktiyle bunlar açılırken reaksiyon duyuluyor
du. Gece liseleri açıldı iş sahasında gündüz ça
lışıp gece oraya devam eden insanlardan ol
gun insanlar" çıktı, üniversiteye bu gece lise
sinden yetişip gelenler hayat adamı oldukları 
için çok daha muvaffak oldu. Şimdi genç gün
düzlerini boş geçirinceye kadar, başka Avrupa 
memleketlerinde olduğu gibi, alnının teriyle 
kazanırsa, babasının par asiyle değil, babasının 
parasiyle kazanınca o kolay kazançtır, boykota 
gider paranın nasıl kazanıldığını bilmez. Sene
lerini heder ediyor genç farkında değil. Çünkü 
babası kolay kaşanıyor. Ama kendisi bizatihi 
kazandığı takdirde ondan sonra hayatın da 
güçlüğünü anlar, gündüz çalışacak geceleri ge
ce tedrisatı devam edecek. Eğer üniversite de 
bunların üzerine eğilirse mü'kemmelen insanlar 
yetişir. Tatbiki sahada kifayetli insan yetişmesi 
üniversitelerin, tedrisatı yapan hocaların tutu
muna bağlıdır. 

Şimdi bir arkadaşımız, ben kanaatimi söy
lüyorum, dediki : Plânlamaya sorulsun. Zaten 
birinci madde, benim kanaatimce, sonunda söy
lüyor bu kararın alınmasında kalkınma plânı
nın gereklerine ve özellikle belli alanlarda 
memleketin muhtacolduğu insan gücünün ye
tiştirilmesi hususundaki plân ilkelerine uyulur. 
Plân ilkelerine uyulur, diyor. O halde bu mad
de yerindedir. Plân ilkelerine Millî Eğitim Ba
kanlığı uyacak. Eğer Millî Eğitim Bakanlığı 
plân ilkelerine uymazsa, memleketin, gücüne 
ihtiyacı olan üniversitelerine gece tedrisatı yap-
tırmazda, sadece gençlere yer bulayım diye üni
versite açarsa mesuldür. Münevver işsizliği ka
dar kötü bir şey yoktur. Makama oturan insan
lar o makamının hakkını verecek ve memleke

tin ihtiyacına göre üniversitelerin açılmasına 
saha hazırlıyacak ve aynı zamanda reaksiyoner 
olacak, bu olmaz diyebilecek, demesi lâzım bu 
kanuna göre. Millî Eğitim Bakanlığı, plân il
keleri diyor... 

O halde arkadaşımızın takririni, diğer ar
kadaşlarımızın beyanlarını bu madde kapsıyor, 
onlara lüzum yok. Bu madde yeter ki tatbik 
edilsin. Plân hedeflerine göre Millî Eğitim Ba
kanı üniversiteleri morlasın, teknik sahada ele
mana ihtiyacımız olduğuna göre bu teknik sa
hadaki üniversitelerimiz gece tedrisatı yapsın. 
Ama yaparlarmış, yapmazlarmış... Ben bir hoca 
sıfatiyle söylüyorum bu teknik sahada çalışan 
üniversitelerimiz, hocalarımız, meslektaşlarımız 
gece tedrisatı yapmazlarsa bence mesuldürler. 
Bu mesuliyetin altından kalkamazlar, bunu ka
bul etmeliler doğrusu hoca olarak. Açılanlarda 
alsın yetiştirsin gençleri, sahaları vardır. O ba
kımdan bu madde inşallah iyi uygulanır. 

Şimdi Full - time meselesi, çift öğretim iyi. 
Üniversitelerimiz bir İslahata gidiyor, kendi 
aralarında. Bunu onlar getirmeliler haddiza
tında. Full-time gitmesi doğru. Yani üniversi
te hocalarının dışarda çalışmaları katiyen doğ
ru değildir. İlmî sahaya kendilerini vermeleri 
için dışarıda kazanç peşine gitmesi doğru değil
dir. Kendilerine gölge düşürmemek için, ondan 
sonra sevilir hale gelmeleri için, meslekin men
supları vaktiyle sevilirdi, şimdi de sevilenleri 
var çok seviliyorlar yeter ki İslâhat Kanunun
da, üniversitelerin Kanununda Full - time git
meyi yani çifte öğretime gitmeyi üniversite 
düşünmelidir ve bence üniversitenin vazifesi
dir. Çünkü üniversite muhtardır. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Dileçligil teşekkür ede
rim. Muhterem senatörler Sayın Dikeçligil'le 
birlikte 6 sayın üye konuşmuş bulunmaktadır. 
Bir takrir var okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
1247 sıra sayılı Kanun tasarısının birinci 

maddesi üzerinde 6 sayın üye konuşmuş bulun
duğundan müzakerenin kifayetini arz ve teklif 
ederim. 

Gaziantep 
İbrahim. Tevfik Kutlar 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye?,.. Yok. Önergeyi aylarınıza arz ediyo-
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rum, Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Sayın Hükümet ve Sayın Komisyona bir hu. 
susu arz etmek mecburiyetindeyim. Bugün saat 
19,00 a kadar bu kanun tasarısını çıkartmakla 
heyeti umumiye mükellef bulunmaktadır. Saat 
17,55 ve henüz birinci madde üzerindeyiz. Bu 
husustaki' maruzatımı nazarı dikkate alarak ha
reket etmelerini hem sayın Hükümetten, hem Ko
misyon Başkanından rica ederim. 

Söz hakkı Hükümettedir, 59 ncu maddenin 
son fıkrası gereğince buyurunuz sayın Kom'.'î-
yor. Balkanı. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER LÜT-
Fi HOOAOĞLÜ (Trabzon) — Saym Başkan, 
i-.rubterem arkadaşlar; huzurunuzu madde üze
rinde sös rImıs arkalarların bâzı endişelerini 
önîfcm.ek ve bâzı husıı-ıarda da açıklamalar yap
mak üzere, tekrar iş^al etmiş bulunuyorum. 

Sayın Öztürk birinci madde üzerinde görü
şürken bâzı teknik öğretim yapan okulların ka
patılmalarına işaret buyurdular. Muhterem ar
kadaşlar, Türkiye'de teknik ögTetim yapan, 
okullar kapatılmamıştır. Yalnız Tekniker okul
ları kapatılmıştır, Gece Tekniker okulları ka
patılmıştır. Bu da İkinci Beş Yıllık Plânın ilke
lerine uygun bir harekettir. Çünkü ikinci Beş 
Yıllık Plân tekniker okullarını kaldırıp yerine 
ortaokul tahsili üzerine 4 senelik bir tahsil da
ha yapılabilecek teknisyen okullarını ihdas et
meyi öngörmüştür. Yani kapatılan tekniker 
okullarıdır. Bunu bilhassa bir yanlışlığa mey
dan vermemek için açıklamak mecburiyetini 
duydum. 

Sayın öztürk diğer bir hususta da üniversi
tedeki disiplin üzerinde durmak gerekir, gece 
öğretimi disiplini sarsacaktır, diye işaret bu
yurdular. Malûmâliniz üniversite disiplini üni
versitelerin kendilerine ait bir keyfiyettir. Her 
fakültenin disiplin yönetmeliği vardır. Hattâ 
bâzı üniversitelerde tek olarak üniversitenin 
disiplin yönetmeliği vardır ve bunu kendileri 
yürütürler, kendileri tasdik ederler. 

Muhterem arkadaşlar, arkadaşlarımız çift 
öğretim üzerinde de durdular. Çift öğretim, 
üzerinde bir noktada anlaşmak gerekir. Çift 
öğretim bizim, anlayışımıza göre şu demektir: 
Bina yoktur, hoca vardır, talebe çoktur. Böyle 
formüle edilebilir. Talebe mevcuttur, fazladır, 

hoca da fazladır ama elinizde bina mevcut de
ğildir. işte bu hocayı kıymetlendirmek ve tale
benin fazla kısmını da okutabilmek için aynı 
binadan iki defa istifade edilir. Çift öğretim 
kısaca bu demektir. Bunun üniversitelerde tat
bikatının tetkik edilmesinde fayda vardır. Yal
nız bendenizin kanaatine göre bir kısım fakül
telerde bunun yürütülmesi güç olur gibi gelir 
bana. Bilhassa teknik öğretim yapan fakülte
lerde dersin dışında tatbikatlar vardır. Bunlar 
aynî, binayı uzun zaman işgal etmeyi icabet
t im. Bu, sebepten buralarda güç yürütülür gibi. 
gelir. Mamafih tetkik edilmesinde fayda vardır. 
Ama bina mevcut, hoca mevcut da talebe de var 
yine çift öğretim yapılsın diye bir durum mev
zubahis değildir. Zaten bina mevcut ise, hoca 
da varsa çift öğretime lüzum jyoktur. Normal 
olarak öğretim devam eder, gider. 

Sayın Ozgüneş, madde üzerindeki görüşme
lerinde plân gereklerine uyulması için buraya 
madde ilâve edelim, diye işaret buyurdular. 
Fakat şimdiye kadar Maarif Vekâletindeki tat
bikat hattâ diğer bakanlıklardaki tatbikat plân 
ilkelerine uygunluk veyahut diğer tabirleriyle 
plân gereklerine uygunluk, Plânlama Teşkilâtı
na sorulmak suretiyle tatbik edilmektedir. Millî 
Eğitim Baknlığmda da işin tatbikat safhası bu
dur. Zabıtlara da geçmiş bulunuyor, bu görüş
memiz suretiyle, kendilerine iştirak etmemek 
mümkün değildir. Fakat Millî Eğitim Bakanlı
ğının tatbikatında her zaman bunun tesbiii plân
lamaya sormakla mümkün olmaktadır. 

Çek muhterem arkadaşlar, yine bir yanlış 
anlaşmayı önlemek için bir hususa daha riayet 
edeceğim. Sayın Bingöl benim konuşmamdan 
üniversite hocalarının 8 saat çalışmadıklarını 
söylediğimi, veya böyle anlamış olduklarını 
ifade ettiler. Ben böyle bir konuşma yapmadım. 
Benim konuşmam şu idi, tekrar hatırlatmak is
terim. Her halde Sayın Bingöl dinlemiyorlardı 
veyahut da başka bir şeyle meşgul bulunuyor 
lardı. Benim dediğim... 

İSA BİNGÖL (Muş) — Ben dikkatle dinli. 
yordum., 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER LÜT-
Fi HOCAOĞLU (Devamla) — Zabıtlar meydan
dadır Sayın Bingöl. Benim dediğim şudur: 
Üniversite hocaları 8 saat ders vermez» dedim. 
Günde 8 saat ders vermek. Ders vermek baıka 
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şeydir, çalışmak başkadır. Hattâ konuşmamı 
tasrih ettim, üniversitedeki çalışmalar, yahut 
vazifeler üçe ayrılır dedim : 

1. öğretim, 
2. Araştırma, 
3. Yayım. 
Üniversite öğretim üyeleri bunların üçüyle 

de meşgul olur. Ders verme 8 saat demek; 
üniversite hocası 8 saat çalışmıyor demek değil
dir. Bunu açıklamak isterim saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı teşek
kür ederim, efendim. Sayın Millî Eğitim Bakanı 
buyurun. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Edirne Milletvekili) — Sayın Başkan sayın 
üyeler, ben çok kısa maruzatta bulunacağım, 
yüksek öğrenimimize çok büyük hizmet edecek 
olan bu kanunun polemiklerle gecikmesine, hele 
zamanının da dolma ihtimali karşısında böyle 
bir imkâna katiyen yanaşılmamasmı istediğim 
için burada polemiğe çok gelen ve asılsız şey
lere cevap verme lüzumunu hissetmiyorum. Yal
nızca şu kadarını arz ediyorum ki, tasvip bu
yuracağınız kanun ölü doğmuyor. Bu kanun 
çıkmadan evvel üniversitelerle gerekli temaslar 
yapılmıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi kanun 
çıkar çıkmaz faaliyete geçecektir. Bunu arz 
ederim. 

Sayın Dikeçligil'in belirttiği gib üniversite
ler bunun ağırlıkla üzerinde durmaktadırlar ve 
gereğini yerine getireceklerdir. 

Sayın özgüneş'in ve Sayın İsa Bilgöl'ün ileri 
sürdükleri görüşlere tamamen iştirak etmekte
yim. Yalnız tadile ihtiyaç yoktur. Kanun ge
rektiği kadar kuvvetli tedvin edilmiştir. O ka
dar kuvvetli tedvin edilmiştir ki «insangücü 
yetiştirilmesi hususundaki plân ilkelerine uyu
lur» denilmektedir. Ne demektir bunun mâ
nası. Eğer plân ilkelerine uyulmaz ise ilgililer
den birisi, Millî Eğitim Bakanlığının bu kararı 
aleyhine iptal dâvası açarak Danıştayda bu 
karan iptal ettirir. Gayet sarihtir. Sayın öz
güneş'in dediği, gibi zayıf değil, ilkelere uyul
mayı âmirdir. Uyulmadığı takdirde bu karar 
mesnetten uzak kalır. 

Sonra Sayın Komisyon Sözcüsünün de belirt
tiği gibi bizim tatbikatımız ve plânın âmir hük
mü bu gibi hususlardaki kararlarımızı mutlak 
surette, Plânlama Teşkilâtının mütalâasına is-

tinadettirmektir. Bütün gelen teklifler, bu 
tarzdaki yüksek okul ve fakülte açılması hak
kındaki bütün teklifler, Devlet Plânlama Teşki
lâtından geçirilmekte, onların olumlu mütalâa
sından sonra bakanlık tarafından tasdik edilmek
tedir. Binaenaleyh birinci madde ihtiyacı ve 
bütün arkadaşlarımın ileri sürdükleri endişe
leri giderecek kadar kuvvetlidir. Getirilecek 
bir tadilin korkarım ki bu kuvveti uşak kalır 
bir şekilde maddeyi başka, daha zayıf bir şekle 
sokacaktır. Onun için Hükümet olarak böyle 
bir tadile ihtiyacolmadığını fakat ileri sürü
len görüşlere tamamen iştirak ettiğimizi, zabıt
larda bu hususun mevcudiyetinin de yeterli ol
duğunu arz ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Bakanı te
şekkür ederim efendim. Sayın Adalı buyurun. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — öok muh
terem Başkan muhterem, arkadaşlarım kifayet 
takririnin her ne kadar aleyhinde rey kullanmış 
isem. de muhterem arkadaşlarımın kıymetli va
kitlerini, Sayın Balkanımızın da irşatlarına 
uyarak zayi etmiyeceğinı. 

Muhterem arkadaşlarım. Sayın Bakanın de
diği gibi bu kanun dolayısiylo millî eğitim dâ
vamıza taallûk eden birçok noktalar aslında 
ele alınabilir. Çünkü üniversiteler millî eğitini 
kademelerinin son merhalesidir. Ama hiç şüp
hesiz bu kanun üniversitelerimizin bütün ihti
yaçlarını karşılıyan, onlara bir veçhe veren ve 
üniversitenin kendisinin kabul ettiği, hepimizin 
kabul ettiği çözüm bekliyen birçok noktalara hal 
çaresi bulan bir kanun tasarısı değil. Fakat 
bu kanun tasarısı bir noktada meseleyi daha 
iyiye götüren hükümleri de taşıdığı muhakkak. 

Ben ne Sayın C. H. P. Sözcüsü arkadaşımın 
fikirlerine iştirak ediyorum, ne de bu mevzuda 
söz alan bâzı arkadaşlarımızın karamsar ifade
lerine iştirak ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım Türkiye'mizde millî 
eğitim politikası olsun başka politikalar olsun. 
Cumhuriyet Hükümetleri devrinde geriye bötü-
rülmüş hiçbir politika yoktur. Maarifimiz, 
Oumhuriyet Tarihimizin her safhasında, her 
devrinde eskisinden çok daha ileriye götürül
mek suretiyle bugünkü hale gelmiştir. Kendi 
kendimize, durup durup, yerli yersiz, menılskst-
fca karamsar bir hava yaratacak ve sonalerce 
maarif gibi mühim bir mevzuda emek vermiş, 
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mu bir kanun tasarısı değildir, asasında Mıîıı 
Eğitim politikasını ilkokulun beşinci sınıfından 
başlar. 

Üniversitelerde yığıınlar neden olmaktadır? 
Orta eğitimin gayesi, üniversiteye geçiş olan or
ta üğredime yeni istikâmetler getirilmiş midir? 
Neler getirilmelidir, bunlar usun uzun seminer
lerde ve komisyonlarda tartışılacak hususlar. 

Burada bendenizin üzerinde durmak istedi
ğim nokta şu ki, kanun bunu mümkün olduğu 
kadar önemeye çalışmış. Bu gece eğitimi ki bu 
bir ihtiyacın mahsulüdür diyoruz, gece eğitimi 
kanun gerekçesinde de komisyon raporunda da 
T:ar, Hükümet tasarısının gerekçesinde de var, 
Bunu plânın özelliklerine ve öngördüğü hedef
lere uygun şekle sokalım. Kanun gayesi de bu. 
Meselâ Edebiyat Fakültesinde gece öğretimini 
temin eden kanunu kaldırıyor. Bu 7 nci madde
de, 707 sayılı 1014 sayılı İstanbul üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi gece öğretimini kaldırıyor. 

Muhterem arkadaşlarım şöyle bir tesadüf 
oldu, Fikrimi kuvvetlendirmek bakımından bu
nu arz etmek mecburiye tindeyim. Bu öğretime 
başlandığı sene bendeniz Bütçe Komisyonu ra
portörü olarak Sayın Aydın Yalçın arkadaşı
mızla beraber istanbul Üniversitesine gittik. 
Sayın Rektörün başkanlığında görüşülürken 
Edebiyat Fakültesi Dekanı bize gece öğretimine 
başlanacağını müjdeledi. Yine bir tesadüf, ben
deniz o toplantının yapıldığı günün öğleden 
sonrası Ankara'ya geldim, Bütçe Komisyonu
nun kapısı önünde istanbul üniversitesi Edebi
yat Fakültesi mezunları derneğinin idare heye
ti karşıladı beni. «Kendilerinin işsizlik içerisin
de, bulunduklarını, mezun olduk ama bize na 
devlet iş veri?, ne Özel sektör is verir. Maarife 
müracaat ederiz bisi bir yere tâyin edemeze 
dediler, Şimdi aynı günün ilerisinde oldu, Sa
bahleyin sayın Dekan bunu bhe bir müjdeymiş 

gibi bildirdi, o günün akşam üstü o fakültenin 
daha evvel mezun olmuş idare heyti gelip bu 
meseleleri öne koydu. Bu hepinizin bildiği mev
zular, Yürüyüşler yapıldı, beyannameler neşre
dildi. Easdetmek istediğim şu; bunu mutlaka 
plânın öngördüğü ihtiyacımızın bulunduğu sa
halara tevcih etmek lâzım. G-eee öğretimi; oku-
yamıyan, dışarıda kalmış insanlara üniversite
nin çatısı altında olsunda neresi olursa olsun 
Türkoloji mi olur Sümeroloji mi olur. Buraya 
girsin. Buradan çıktıktan sonra Şeker şirketi
ne mi gider Devlet Demiryollarına mı gider, 
Polis Müdürlüğüne müracaat edip Emniyet 
Amiri mi olur, ne olursa olur. Bunun şekilde bu 

S mütalâası, bölünen paraya yazık, sarf edilen 
gayretlere yazık, ama belki dışarda, özel okul
larda, muayenehanelerinde, bürolarında iş bul
ma imkânı olmıyan bir kısım fakülte öğretim 
üyesine bir imkân hazırlıyabilir. Ama bundan 

| öteye bir gayesi olmaz. Bunun içindir ki ben de 
Ssyın özgüneşin' fikrine uyarak bir değiştirme 

i önergesi verdim, bu en son fıkranın, bu temen-
I ili mahiyetinde gibi gözüken bu kararın alm-
\ masında «kalkınma plânının gereklerine ve 
| özellikle belli alanlarda memlektin muhtacol-
I eıuğu insangücü yetiştirmesi hususundaki plân 
! ilkelerine uyulur». Bunu yukarıya almak sure-
I tiyle Mili Eîğitim Bakanının onayından evvel 

bu ilkelere uygun şekilde olup olmadığının Dev
let Plânlama Teşkilâtından geçirilmesini te-

i min bakımından Sayın Başkanlığa bir önerge 
verdim, Devlet Plânlmaa Teşkilâtı da bu ilke
lere uyulduğuna veyahut uyulmadığına dair bir 
rapor, bir beyanda bulunmalı ve ondan sonra 
bu kanun kanunlaşmak. Yoksa buna, bu kanun 
güzeldir, şeyler kaldırılacaktır, daha evvel ya
pılan istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
ve Ankara Edebiyat Fakültesi tatbikatı 6, 7 nci 
madde ile kaldırılıyor, geçici birinci madde ile 
ve bundan sonra devam edilmiyeeeği fikri aşa
ğı - yukarı veriliyor ve teknik sahalara Sayın 
Bakanın da sözünü senet diye kabul ediyoruz, 
fakat bunun kanun metninde bulunmasında sa-

] yısız fayda vardır, bu bakımdan bu değiştirme 
I önergesini veriyorum, bu değiştirme önergesi 
! belki kanunun tekrar Millet Meclisine, Karma 
! Komisyona eritmesini in-^oedebilir, ama zanne-
\ diyorum ki, bu değiştirmeye Karına Komisyon 
j uymak suretiyle Millet Meclisinde bir defa 
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müzakeresi ile iş hallolur, bana sos vermek lût-
funda bulunduğunuz için Sayın Başkana tekrar 
teşekkür eder, hürmetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Adalı, teşekkür ederim 
efendim. Muhterem senatörler tasarının birinci 
maddesi üzerindeki müzakereler bitmiştir. 
Birinci madde ile ilgili iki önerge var, okutu
yorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1247 sıra sayılı kanun tasarısının birinci 

maddesinin, «Senatonun ve bağımsız fakülte
lerde genel kurulların uygun bulması üzerine» 
ibaresinden sonraki kısmının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ederim. 

Tabiî Üye 
Mehmet özgüneş 

«Devlet Plânlama Teşkilâtının fikri alındık
tan sonra Millî Eğitim Bakanının onayı ile ya
pılır.» 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 1247 sıra sayılı tasarının 

birinci maddesinin aşağıdaki şekilde tadilini arz 
ve teklif ederim. 

İstanbul 
Erdoğan Adalı 

Üniversitelerde, bağımsız fakültelerde, üni
versitelere veya bağımsız fakültelere bağlı yük
sek okullarda gece öğretimi, bu öğretimin ge
rektirdiği ödenek yönünden Maliye Bakanlıih 
ile mutabık kalınmak suretiyle ilgili üniversite 
yüksek okul veva bağımsız fakülte profesörler 
kurulunun, teklifi senatonun ve bakımsız fakül
telerde grene! kurulların uygun bulunan ve bu 
teklifin kalkınma plânının gereklerine ve özel
likle belli olanlarda memleketin muhtacoMıiPTi 
insan gücünün yetiştirilmesi hususundaki plân 
ilkelerine uygunlusuna dair Devlet Plânlama 
Teşkilâtının mütalâası alınması üzerine Millî 
Eğitim Bakanının onayı ile yapılır. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, önergeler 
üzerinde söz istiyen savın üye?.. Yok. önergeler 
mabiveti itibariyle birbirine tetabuk etmesi ha
sebiyle önergeleri müşterek olarak oylarınıza 
arz ediyorum. 

Önergeleri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenfler... 

Muhterem senatörler, Sayın Tüzün'le Riya
set arasında sayı ihtilâfı mevcuttur. Ayağa kal
karak sayılmasını rica ediyorum... 

İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Hükümet ve 
Komisyonun kanaati nedir? 

BAŞKAN — Muhterem Karaöz, Tüzüğümüz
de Sayın Hükümete de Sayın Komisyona da 
sorulduktan sonra oylanır diye bir hüküm yok
tur. Ama isaJbetli olarak ikaz ettiğiniz veçhile 
bir teamül mevcuttur, o teamülü şimdi yerine 
getiririm efendim. 

Efendim, Sayın Tüzün'le Riyaset arasında 
sayı ihtilâfı mevcuttur, ayağa kalkarak bu sa
yımı yapacağım, yalnız ondan evvel teamüle 
uyarak Sayın Hükümet ve Sayın Komisyondan 
bu teklife uyup uymadıklarını soracağım efen
dim. 

Sayın Hükümet? Sayın Komisyon? Uymu
yorlar. 

Şimdi önergeleri oylarınıza arz ediyorum. 
önergeyi kabul edenler... Lütfen ayağa kalkar 
mısınız? Etmiyenler... 35 oya karşı 45 oyla öner
geler reddedilmiştir efendim. 

Birinci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Üniversitelere, bağımsız fakül
telerde ve bunlara bağlı olan yüksek okullarda 
gece okutulan derslerin, yapılan seminer ve uy
gulamaların beher, saati için, profesörlere (100), 
doçentlere (75), öğretim görevlilerine (60), 
okutman uzman, tercümeci ve asistanlara (50) 
lira fazla çalışma ücreti verilir. 

Bu kanuna göre görevlendirilen üniversite 
ö*rre*im üyeleriyle öğretim yardsmcılarına -öde
necek ücretler üniversite tazminatına halel ge
tirmez, Bu ücretler hakkında 7244 sayılı Kanu
nun 3 rırü madesi hükümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Savın östürk. Grun adına mı efendim? 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Evet efen

dim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

C.H.P. GRTTPU ADINA HÜSEYİN Ö7TÜRK 
f Sivas) — Savın Başkan, muhterem arkadaşlar; 
burada gece öğretimi yapan fakültelerde ders 
verecek öoretim üvelerine verilecek, ders saati 
inin verilecek ücretler tsbit dibmistir. Profesör
ler^ 100 lira, verilecek bir sa.ati için. Doçentlere 
75 lira, öğretim görevlileri 60 lira, okutman, uz
man. tercüman, asistanlara 50 lira fa,7İa calısmıa 
ücreti olarak verilecek. 3 ncü maddede ise bu 
fakülteleri yöneten dekan ve yardımcıları mü-
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dür, şefler, aylıklı, ücretli memurlar için de 
ayrıca 600, 500, 450, 400, 300 lira olmak üzere 
ücretler tesbit edilmiştir. Burada açık olmıyan, 
vâzih olmıyan bir durum var. Dekan aynı za
manda bu fakültede ders verecekse, yönetim işi 
hem ders vermek, hem de yönetim işini yürüt
mek mümkün olacak mıdır? Yani, yönetim işini 
gören kişi aynı zamanda ders verecek midir? 
Şayet verecek ise, yönetim işi aksıyacak demek
tir. öyle ise, bu maddede sârihlik yoktur, bir 
fıkra eklenerek yönetim görevini yürütenlerin 
bu fazla, mesaiye yani, ders verme işine katıl
maması belirtilmeli. Eğer, bu olmazsa bir mah
zuru daha doğar o zaman, yöneticiler aynı za
manda gece öğretimi için verilen ders saatleri
ne girerler, hem kendisine verilen 600 lira ücreti 
alırlar, hem de haftada üç saat, beş saat ne ise, 
yüz lira üzerinden bu ücretleri alırlar ve böy
lece bu gece öğretimi yapan fakülte ve okullar
da ders almak istiyen diğer öğretim üyeleri 
mahrum edilmiş olur. Bu bakımdan bir açıklık 
kapandırmak lâzımdır ikinci maddeye. Yani, bu
rada ders verecek kişilerin yönetim işi ile gö
revli olmıyan kişiler olması kaydı konmalıdır. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın öztürk teşekkür ederim. 
Sayın Karavelioğlu buyurun efendim. 

KÂMİL KARAVELÎOĞLU (Tabiî Üye) — 
Ssvgili arkadaşlarım; evvelâ ifade etmeye mec
burum ki, bir vicdani istirahata varmak için bu 
kanuna. "Hr cav yapıl TV,c,l"dT, bu kanun d̂ fH-s. 
tirilmelidir, bu kanunda bir değişiklik yapılmalı 
ve Meclise iade edilmelidir. Edilmelidir ki. ka
nun isa varar hale gedsin. Çünkü, bu hali ile, bu 
kanun bir ölü kanun olmaktan ileri gitmeyecek
tir, bu kanun gerçekte hiçbir işe yaramıyacak-
tır. Bu kanun son günlerdeki kendi ellerimizle 
itibarsız hale getirdiğimiz kanunların bir yenisi 
daha olacaktır, maalesef. Rencide etmek için de
ğil, vicdani kanaatlerimi size intikal ettirmek 
için bu girişi yapmak sorundayım. 

Bu değişikliği birinci maddede yapmanızı 
çok temenni ederdim. Ben size ikinci madde için 
bir değişiklik fırsatı hazırlamış o3u37'orum. Bilir
siniz ki. üzerimizde bir demeklesin kılıcı var. 
Bu kanun bugün değişmezse kanım olarak çıka
caktır ve hiçbir işe yaramıyan bir kanun olarak 
çıkacaktır. Gelişi ile de, tanzim edilişi ile de işe 

yaramaz bir kanundur, bu hali ile de işe yara
maz bir kanundur. İçimizde millî eğitim konu
sunda ihtisası oları arkadaşlar da zaten kanaat
lerini huzurunuzda açık kalbUilikle ifade etmiş
lerdir. 

Bu girişten sonra kısaca sizlere bâzı şeyleri 
intikal ettirmek istiyorum. 

Arkadaşlar, bu kanun üniversiteleri hizmet 
yarısına sevk etmiyor. Üniversite öğretim üyele
rini kazanç yarışına sevk ediyor. Üniversiteler 
sayı basıncını içeriye alacaklardır, vakıa almak 
imkânını bulacaklardır. Fakat, bu sayıya kalite
ce hiçbir şey veremiyecekîerdir ve mevcut kali
teyi de düşüreceklerdir. Bundan hiç şüpheniz ol
masın, iki kere iki, dört gibi bir şey... Fakat biz 
kanunu böyle tanzim etmişiz. Biz üniversiteden 
yeni bir kadro istemiyoruz, yeni bir görev iste
miyorum, sadece onlara bugünkü yaptıkları ya
rım yamalak görevlerine biraz daha g'örev ilâve 
ediyoruz. Yani, biraz daha su katıyoruz, ayra
nın suyunu biraz daha artırıyoruz. Başka bir şey 
yapmıyoruz. 

Şimdi, tasarı ideal nasıl olabilirdi? Tümü 
üzerinde maalesef grup adına istediğim söz kifa
yet takriri içerisinde kaldı, arz edemedim. Kısa
ca arz etmek isterdim... 

BAŞKAN — Sayın Faraveflioğîu grup adına 
yazdırmadınız efendim. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Devamla) — 
Takririm sise ulaşmadı mı Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Bende efendim, özür dilerim o 
halde, Buyurunuz. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Devamla) — 
Teşekkür ederim, ehemmiyeti yok. Şu kanunun 
ölü doğmaman için gayretlerimi dikkatinize arz 
edeceğim, mecbur hissediyorum kendimi. 

Bundan ideal tasarılar şöyle olabilirdi arka
daşlar. Ful! - time Türk üniversitelerinin, Türk 
yüksek öğreniminin ihtiyacıdır. Ne kadar gecik-
tirirr-ek bu bozuk düzen o kadar daha gecikecek
tir. Bu huzursuzluk o kadar daha uzayacaktır, 
bu huzursuzluk o kadar daha f azil a bizi huzursuz 
edecektir. Bunun hiç çaresi yoktur. Bugünkü 
meselelerin ilk ve temelli şartı Fuli - timenin yü
rürlüğe konulmalıdır. Memnuniyetle görüyoruz 
ki, son gelen üniversite reform tasarısı Full -
timeyi içine almadığı halde, Millet Meclisi Miîlî 
Eğitim Komisyonu Full - timeyi içerisine ithal 
etmiştir, çok temenni ederim ki, Hükümet buna 
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katılır. Full - time çünkü, Türkiye'de % 35 öğ
retim kapasitesi doğuracaktır. Kendiliğinden 
yaratacaktır. Full - timeyi tatbik ettiğiniz gün, 
Türk yüksek öğretiminde, kalite bir tarafa, sa
yıdan % 35 derhal kazanacaksınız. Bu Millî Eği
tim Bakanlığının raporunun ifadesidir. Benim 
ifadem değildir, 

Full - time tatbik edilmediğine göre, Full -
timeden sonraki hal tarzı ne olabilirdi? Full -
timeden sonraki bundan daha iyi olan hal tarzı; 
ikili öğretim olurdu arkadaşlarım. Bunu ben 
özel okullar münasebetiyle yaptığım uzun ko
nuşmada sizlere arz etmeye çalıştım. Millî Eği
tim Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle yaptığım 
uzun konuşmada sizin karşınızda bu hal tarzını 
savundum. Sanıyorum ki, bu hal tarzı kimse ta
rafından kolaylıkla reddedilemez; ikili öğretim
dir. Şimdi bu kanun çok temenni ederdim ki, 
hiç olmazsa ikili öğretimi getirsin. İkili öğretimi 
de getirmiyor. Üçüncü dsrecede bir hal tarzı ge
tiriyor. Bu üçüncü derecedeki hal tarzı sadece 
özel okullar hal tarzından daha iyidir. İlk ikisin
den daha kötüdür. Önceliği üçüncü derecedsdir. 
Sadece özel okullara tercih ediyorum. Sadece 
özel okullarda öğretim yaptırnıaktansa bu kanu
nu yarım yamalak çıkartmak daha iyidir. Arz 
ettiğim her iki hal tarzından mutlaka daha kötü
dür. 

Şimdi kanun gerekçesinde yazmıyor fakat, 
kanunu okuduğunuz zaman, «ben derme çatma 
bir kanunum, geçici bir hal tarzı olmama rağ
men, o hal tarzı da iyi tanzim edilmemiş bir hal 
tarzıdır.» diyor, Her okuyan, hattâ kürsüden 
birkaç hatibi dinlemek imkânını bulan arkadaş, 
bu intibaı edinmiştir. Temenni ederdim ki, Sayın 
Millî Eğitim Bakanımız böyle bir kanunla. Sena
tonun önüne gelmesinler. Fakat, maalesef Millî 
Eğitim Komisyonu bu kanunu düzeltmek şansını 
bulamadı. Geçici Komisyonumuz da maalesef, bu 
itibarlanmayı kendine maledemedi, kanunu ıs
lah edemedi. 

Arkadaşlar, marifet değildir, sadece Hükü
metin hal tarzını getirip zayıf gerekçelerle sa
vunmak, marifet değildir. Beni bağışlasınlar. 
Hükümete destek olamıyoruz arkadaşlar. Sena
to olarak olamıyoruz, komisyon olarak olamıyo
ruz. Hükümet de doğru dürüst bir şey getiremi
yor maalesef. Getiremiyor ama, getirdiğini ıslah 
etmek bize düşer. Hükümeti böyle bir hal tarzı 
ile karşımızda görmek istemezdim. 

] Arkadaşlar, Full - time içerisinde olan üni
versite dersle, seminerle ve araştırma ile dolu 

| olacaktır. Bugün Full - time olmadığı için üni
versitelerimizde seminerler ihmal ediliyor, bu 
bir gerçektir. Araştırma diye bir şey bizim 
üniversitelerimizin kapısından ya girmiş, ya 
ya girmemiştir. Yani, üniversitelerde araştır
ma yoktur. Maalesef yoktur, seviyeli derecede 

I yoktur, idealist öğretim üyelerinin bir kısmı 
I kendisini vermişlerdir. Fakat bunların nispeti 

% 20 yi aşamaz, % 50 olursa ben tatminkâr bir 
netice olarak telâkki ederim. Fakat, üniver
sitede araştırma yapanların sayısı, fakülteler 
içerisinde % 20 yi aştığına kaani değilim. Bir 
Millî Eğitim Komisyonu üyesi olarak, özel 
Okullar Araştırma Komisyonu Üyesi olarak bi
raz bu konuya eğilmişimdir. 

Şimdi, bu araştırma yapmıyan, bu yetersiz 
seminer yapan, sadece derslerini, daha fada 
rencide etmek istemiyorum, ama, yine vicdani 

I kanaatim lise seviyesinde, sadece nakille dü-
şündürmeksizin, konunun içine sokmadan ya-

I pan üniversitelerimiz , bir de gece öğretimini 
j üzerine alacaktır. Gece öğretimini üzerine al-
I sın diye biz her saat basma para verİ7/oruz. 

Bu paranın verilmesinin tek sebebi fakülteyi, 
yüksek okulu, üniversiteyi gece öğretimine 
teşvik etmektir, hizmete teşvik etmek değil. 
Paraya teşvik etmektir. 

Arkadaşlar, bu kadar sudan bir satıh ol
mamalıydı. Bu gece öğretiminin hiç olmazsa 
bir çekirdek kadrosu olmalı idi. Bir sorumlu 
kadrosu olmalıydı. Ne olacak? Herkes iğreti, 

j herkes ek görevli. Herkes gelecek, dersini ve-
| recek, oldu oldu, olmadı, olmadı; mühim 
i olan dersini verip, parasını almaktır. Gece öğ-
j retimi de yapılmış olacak. 
i 

Şimdi, g3CQ öğretimi., gerekçesi olmak lâ-
| 3iın, gündüz öğretimine nazaran seviyesi düşük 

olacaktır. kalitesi düşük olacaktır. Bunu 
! kabul ediyoruz, kabul etmemek zaten 

akla aykırıdır. Ama, bu gece öğretimi, 
zaten seviyesiz olan gündüz öğretiminin 
aleyhine olmamalıdır, biraz da seviyeli olmalı. 
Belki akademik olmaz, ilmî çalışmalar yapıla
maz, derinliğine inilemez, gece öğretiminde. 
Gece öğretimi zaten mahzurludur. Biz bunu 
bile bile sineye çekiyoruz. Ama, müsaade ede-

î lim, bir sorumlu kadro koyalım, bir çekirdek 
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kadro koyalım ki, gece öğretimini yürütsün ge
ce öğretimi hepsi toplama gece öğretimi olur mu 
arkadaşlar? Bugün ikili öğretim var, liseleri
mizde var, ortaokullarda var, ilkokullarda 
var, ama sorumlu bir kadrosu var. ikili öğ
retim yapmanın zorunluluğu yersizlikten ge
liyor, lâboratuvarsızlıktan, araçsızlıktan, gs-
reçsizlikten geliyor, öğretim kadrosu, öğrstim 
kadrosu da olmazsa ne olur yani? İkili öğ
retimin ne mânası kalır? Müsaade edin de 
bir öğretim kadrosunu daha iyi hale getire
lim. 

Ben size, sayın arkadaşlarıma bir hal tarzı 
ortaya getiriyorum. Maksadm, en başta arz 
ettiğim gibi, şu kanunu Millet Meclisine 
iade ederek daha iyi hale gelmesini ve geca 
öğretimini de daha sıhhatli bünye üzerinde 
kurulmasını sağlamaktır. Her iki maksadı sağ
lamak üzere bir takrir sunuyorum. Takririmi 
okuyacağım, birkaç dakika izah ettikten sonra 
huzurunuzdan ayrılacağım. 

Takririm şudur : 2 nci maddede bir deği
şiklik. Maddenin 1 nci fıkrası şöyle olmalıdır.. 

«Gece öğretimi yapan üniversiteler, bağım
sız fakülteler ve bunlara bağh olan yüksek 
okullar kadrolarının bir kısmını gece öğretimi 
ile görevlendirirler.» Yani, her hangi bir fa
külte gece öğretimi kararı aldığı anda kadro
sunun bir kısmını, az dersi olan kısmını, ta
sarruf edebildiği kısmını gece öğretimi iîe 
görevlendirecek. Gece öğretiminin bir çekir
dek sorumlu kadrosu bulunacak, bundan son
rası ek görevle görevlendirilecek. Bu asıl gö
revlilerce kapatılmıyan ders, seminer ve uy
gulamaların her saati için profesörlere 100, do
çentlere 75, öğretim görevlilerine 60, okutman, 
uzman, tercümeci ve asistanlara 50 lira fazla 
çalışma ücreti verilir. 

Değişiklik teklifimin 2 nci kısmı, maddede 
olduğu gibi teklif. Asıl maksadım- gece öğ
retimine bir çekirdek kadro sağlamaktır. Be
nim teklifim bunu sağlıyacaktır, Benim tekli
fim, kanunu Meclise iade ederek biraz daha 
ıslah etmek, işe yarar hale getirmek, gerçek
lere intibak eder hale getirmek içindir. 

Şimdi, zaten eğitim konusunda bir birini tut-
mıyan, bir birine tazad gelen kanunlar millî 
eğitimin, hiçolmazsa yüksek öğretimde içinde 
bulunduğu perişanlığı gayet açık olarak huzu

runuzda ifade etmektedir. Bu perişanlık, bu 
çıkmaz üniversite reformu geciktirildikçe, üni
versite reforma tâbi tutulmadıkça dört başı 
mağnıur bir reform gerçekleştirilmedikçe de
vam edecektir. Bunda hiç şüpheniz olmasın. Be
nim kanaatim budur. 

Şimdi, üniversitedeki bu kadar hadiseleri 
kolaylıkla tasvib etmiye imkân yok, ben de 
bunları tasvib etmiyorum. Fakat, gerçekleri 
kabul etmiye mecburuz. Hem meselelerine sa
hip çıkmıyacağız, hem üniversitelere sahip çık-
mıyacağız, hem üniversitelerin meselelerini hal
let miyeceğiz, ondan sonra da meselelerin düzel
mesini bekliyeceğiz. Meselelerin düzelmesini 
bekliyorsak sahip çıkalım, arkadaşlar. Hükü
met olarak sahip çıkalım, Parlâmento olarak 
sahip çıkalım. 

Bugün, Sayın Kalpaklıoğlu'nun kanaatine 
iştirak etmiyorum. Samimidir, yürekten ifâde 
etti. tedirgindir. Ama bugünkü talebe haylaz 
değil, arkadaşlar. Sorumluluğunu müdrik, dü
şünen, tartışan insanlar, arkadaşlar. Üniversi
teden istediklerini alabilseler çok dolu olarak 
hayata atılacaklar. Üniversiteden istediklerini 
alamıyor, ama tartışma içerisinde, düşünme içe
risinde. Takdir edersiniz ki, evvelâ mesele so
rumluluk duygusudur. Ondan sonra da araştır
madır, sormaktır. İnsan sormıya başladığı an
dan itibaren meselenin içine girer, düşünmiye 
başlar. Bu bakımdan ben dünkü nesillerden da
ha geri bir nesil olduğunu, daha geri bir ne
sil yetişeceğini sanmıyorum. Yeter ki sahib çı
kalım. yeter ki, yardım edelim. Yarınki nesiller 
belki bizim nesillerimizden çok daha kültürlü 
yetişeceklerdir. Ezberci, hafız, düşünmiyen 
cinsden insanlar yetişmiyeceklerdir. Yeter ki, 
onlara yardımcı olalım. 

Şimdi, takririmi sundum, takririmin iki 
maksadı var. Biri, kanunun Meclise iadesine, 

tekemmül etmesine yardımcı olmak; biri de, 
gerçekten gece öğretiminden fayda bekliyorsak 
bir çekirdek kadronun kurulması zaruretini 
sağlamaktır. Başkanlığa arzediyorum, teşekkür 
ederim, saygılarımla. 

BAŞKAN" — Sayın Karavelioğlu, bir daki
kanızı rica edeceğim, efendim. 

Sayın Karavelioğlu, bu Yüce Riyasetin ta
rafsızlığım karşılıklı hüsnüniyetlerimizle muha
faza etmiye mecburuz. Zatıâlinizin söz talebine 
mütedair olan yazısı elimdedir. 
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«Yüksek Başkanlığa: Gece öğretimi hakkın
da söz rica ediyorum. Raravelioğlu.» ve imzanız. 

Binaenaleyh, şu ifade ile şahsınız adına söz 
istemiş bulunmanız hasabiyle zatıâlinizi sıraya 
yazmış idim. Yeterlik önergesi sebebi ile zatı-
âlinize söz verilememiştir. 

İkinci hususu müsaade ederseniz takdim edi
yorum: Sözlerinizin başında «kendi ellerimizle 
itibarsız hale koyduğumuz kanunların bir ye
nisi daha olacaktır» ifadesini kullandınız. 

Grupunuz namına bu ifadeyi kullandığınız 
için Riyaset görüşünü bildirmek mecburiyetin
dedir. 

Türkiyenin ve Türk Milletinin nizam ve in
tizamını kanunlarla tesis etmekte, menfaatleri
ni onunla korumaktayız. Binaenaleyh, yüce par
lâmentodan çıkan kanunların itibarsız olarak 
tavsif edilmesini biz Riyaset olarak tasvib et
miyoruz. Eğer bu görüşüm zatıâlinizce de uy
gun görülüyorsa bu ifadenizi geriye alıp, bir 
yenisini ikâme etmenizi rica ediyorum. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Devamla) — 
Hay hay sayın Başkanım: Hassasiyetinizi mem
nuniyetle karşılıyorum. 

Birinci konu üzerinde durmayı zaitadede-
rim. Takrir kendi tarafımdan yazılmamıştı, 
grup adına yazılmamış. Ondaki kusur bana 
aittir. Yanlış bilgi ifade ettim. Tashih buyurdu
nuz. 

İkinci konu tabiî çok daha mühimdir. Şunu 
kastettim arkadaşlar; bir Avukatlar Kanunu 
çıkardık. Çıkarırken kanunu kendi ellerimizle 
itibarsız hale getirdik. Vicdani kanaatim bu
dur. Hem bir ekseriyet hatası şeklinde açık ver
dik kamu oyuna karşı, hem de Sosyal Sigorta
ların fonlarını bir zümre lehine israf ettik gibi 
bir intibaı kamu oyuna buradaki münakaşa
larla verdik. Fakat, bu münakaşanın menfi ne
ticesini alamadık. Kanun, kanaatimce ,şüpheli 
bir hale geldi, itibarsız hale geldi. Hattâ sayın 
Devlet Başkanını bile müşkül durumda bıraktı. 
Ve bugün kanun, tartışmalı bir kanun halinde
dir. Bu kanunu halbuki bu lekelerinden masun 
kılabilirdik. Bir. 

İkinci; bir Arsa Ofisi Kanunu müzakere edi
yoruz. Müzakere ediyoruz, müsbet oy veren ar
kadaşlar bile Allah kahretsin diyor. Memnun 
değil kimse. Fakat diyorlarki, aman şu kanun 
gitsin. Buradaki zaafta şu; Millet Meclisinin 
dördüncü senesi olması, kanun döndüğü hal

de ıslah edilirse, kanun çıkmamak tehlikesi ile 
karşı karşıya kalmaz. Böylece itibarı şüpheli ka
nunlarla, Parlâmentonun itibarını zedeler hale 
getiriyoruz. Ben de diyorum ki; daha fazla ge
rekçe de sunabilirim, kanunları kendi elimizle 
itibarsız hale getirmiyelim. Kanunların eksik 
gelmesi, Hükümetten noksan gelmesi normaldir. 
Parlâmentoda tekemmül etmemesi, düzeltilmeme-
si anormaldir. Düzeltelim. Senatonun maksadı da 
budur. Ama, aman kanun değişmesin, aman bir 
düzeltme yapmayalım. Bu basla altından Sena
toyu kurtaralım arkadaşlar. Evvelâ şahıslarımı
zı bu baskı altından kurtaralım, sonra Parlâ
mentoyu kurtaralım. Parlâmentonun itibarını 
da kurtaralım. Kendi itibarımızı da kurtaralım. 
Kanunları da itibarlı hale getirelim. 

Saygılarımı sunarım. 

ŞEEEF KAYALAR (Bursa) — Grup adına 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hay hay, bir dakikanızı rica 
edebilir miyim. Muhterem senatörler, Riyaset 
fikrini açıklamıştır. Yüce Senatodan noksan ka
nun çıkabilir. Ama itibarsız kanun çıkmaz. Bu
nu tekrar teyiden arz ediyorum. Bu görüş doğ
rudan doğruya Sayın Millî Birlik Grupunun fik
ri olarak zabıtlarda kalacaktır. Riyasetin fikri 
açıklanmıştır efendim. Buyurunuz Sayın Kaya
lar. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA ŞEREF 
KAYALAR (Bursa) —- Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım, Millî Birlik Grupu adına veya 
şahsı adına konuşan arakdaşım, T. B. M. M. in
den sadır olmuş bâzı kanunların itibarsız bir ha
le getirildiğini beyan ettiler. Asgari kendilerinin 
bu iddiada bulunmaya hakları yok. Çünkü, iddi
aları odur ki, Anayasayı biz yaptık, Kurucu 
Mecliste bizim inzimam eden gayretlerimizle 
Anayasa tedvin edildi. Muhterem arkadaşlarım, 
bir kanun hakkında, tahsisen T. B. M. M. inden 
çıkmış olan bir kanun hakkında, tahsisen T. B. 
M. M. üyelerinden bir tanesi, bu kanun itibarını 
kaybetmiştir diyemez. Bu kanun yerinde bir ka
nun değildir tâbiri kullanabilir. Ancak, o ka
nunun yerinde bir kanun olup olmadığı da, T. 
B. M. M. inden sadır olduktan sonra Kurucu 
Meclisin ihdas ettiği Anayasa Mahkemesine vâ
ki itirazdan sonra, Anayasa Mahkemesi iptal 
eder ise, o kanun yerinde olmayan bir kanun 
vasfını ihraz eder. Fakat T. B. M. M. inden sa-
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dır olan bir kanuna tahsisen tahmin ediyorum 
ki, Sayın Karavelioğlu bir sürgü lisan olarak bu
nu ifade ettiler. Kati olarak muteber bir kanım 
değildir denemez. Bilhassa, her çıkan kanun 
Türkiye'de mevcut bütün grupları memnun et
mesine imkân yok. Bası eşhas bu kanun hakkın
da birçok neyler söyliyebilirler. Anayasa Mah
kemesine başvuruncaya kadar ve Anayasa Mah
kemesi kanun hakkındaki fikrini beyan edince
ye kadar o kanun muteber bir kanundur. 

Muhterem arkadaşlarım, şu hususu arşede
yim. Bir kanun hakkında muteber değildir dene
mez, itibarını kaybetmiştir denemez. O kanım 
yerinde değildir iddiası mevcut ise, Avukatlık 
Kanunu hakkında ben de Ankara Barosuna men
sup bir arkadaşınız olarak fikrimi ifade etme
dim. Sayın Karavelioğlu beğenmediği hükümler 
hakkında bir kanım teklifi getirsin, o zaman be
rat erce buradaki vaziyetimizi teabit edelim, 
Kaldı ki, o kanunun beğenmiyen tarafım nasd 
ıslah edileceği hususunda da pek yakında ken
disi ile karşı kargıya konuşmak imîmnına sahi
biz. 

Arsa Ofisi Kanununa gelince, bütün sami
miyetimle arz edeyim, hen Grupumun Balkanı 
olarak bugün Riyasete konuşma talebettiğimi 
beyan ettim. Arsa Ofisi Kanunu geldiği saman, 
o kanan hakkındaki galisi ve grupum namına 
ifadelerimi dinledikten sonra pek istical ettiğini 
ve henüz daha T. B. î,î. M. inde müzakere mev
zuu olan bir kanun hakkında itibarını kaybet
miştir dediğini kendisi de idrak edecektir. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanuni'. ı> ey? 
bu suretle Cumhuriyet Senatosunda lugmı ik
mal etmeye mecburuz. Tahsisen z~"i mc c c 
hakkında da iki kelime söyliyeyim, "Vmmi med
de kabul edildikten sonra ikinci mı.\-"s k m 
sundaki beyanlarının burada yemiz el e ğu ka
naatindeyim. Kaldı İd, Millet I.S e i Jnd"- "de 
edildiği zaman, kabul edilmiş maddeler* üze-mee 
müzakere edilmediği de yine Anayasa icabıdır. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Sayalar tefekkür ede
rim. Sayın senatörler bir dakikanın rica edece
ğim. Konuşmalar arasında da arz ettiğim veç
hile bugün konuşmakta bulunduğumuz kanun 
tasarısı müspet veya değiştirme seklinde müza
keresinin bitmesi lâzımgelnıektedir. Saat 7 ye 
12 dakika vardır. Şimdi bizim İçtüzüğümüzün 

I 52 nci maddesinde «Başkan birleşimi saatinde 
acar ve görüşmelerin sonunda kapar.» kaydı var-

J dıi'. Bugüne kadar Yüce Senatoda saat 15,00 te 
başlayıp, 19,00 da kapanacağına dair müstakar 
bir karar istihsal edilmiş değildir. Yalnız tat
bikat bu şekilde tecelli etmiştir. Şimdiye kadar 
bir takrir gelmemesi hasebiyle Riyaset olarak 
İçtüzüğün 52 nci maddesinden istifade etmek su
retiyle elimizde müzakere etmekte bulunduğu
muz kanun tasarısının müzakeresinin nihayetine 
kadar birleşimin devam etmesi hususunu re'-
sen oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Sayın Rendeci?.. Vazgeçtiniz... Saym Öz-
türkçine?.. Vazgeçtiniz... 

İkinci madde üzerinde söz istiyen saym 
üye?.. 

KUDRET BAYHAN (Niğde) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
KUDRET BAYHAN (Niğde) — Muhterem 

arkadaşlar, 2 nci madde profesör, doçent, asis
tan ve ilgili memurlara saat başına ne kadar 
ücret verileceğini âmir bulunmaktadır. Bu 2 nci 
maddenin son fıkrası : «Bu ücretler hakkında 
7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükümleri 

I uygulanmaz» demektedir. Arkadaşlar, bu fıkra 
i tetkik edilirse hem personel rejimi zedeleniyor 

hem ds ortada bir dengesizlik husule getirili
yor. Biliyorsunuz ki 7244 sayılı Kanunun gere
ğince Anayasa, Danıştay, Sayıştay ve Yüksek 
Hâkimler Kurulu üyeleri almakta oldukları 
maaşın yüzde 60 ından fazlasını ödenek olarak 
alamıyorlar. Binaenaleyh burada bu istisnayı 
kabul edersek personel rejimi zedeleniyor ve 
bir dengesizlik husule getiriliyor. Bu profesör
ler, doçent, asistan ve idare memurlarına vere
ceğimiz paranın 7244 sayılı Kanuna tabi olma
ları için bir takrir veriyorum. Bu şekilde den
gesizlik ortadan kalkacaktır. Hürmetlerimi su
narım. 

BAŞKAN — Sayın Bayhan teşekkür ederim 
efendim. 2 nci madde üzerinde söz istiyen sa
ym üye?.. Yok. 2 nci madde üzerindeki müza
kereler bitmiştir. 2 nci madde üzerinde önerge
ler var okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 

Son fıkradaki bu ücretler hakkında 7244 sa-
I yılı Kanunun 3 ncü maddesi hükümleri uygu-
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lanmaz 'hükmünün kaldırılmasını arz ve teklif J 
ederim. 

Niğde 
Kudret Baykan 

Sayın Başkanlığa 
2 nci maddenin 1 nci fıkrasının aşağıdaki 

şskilde değiştirilmesini arz ederim, saygıla
rımla, 

Tabiî Üye 
Kâmil Karavelioğîu 

Madde 2. — Gece öğretimi yapan üniversi
teler, bağımsız fakülteler ve bunlara bağlı olan 
yüksek okullar kadrolarının bir kısmını gece 
öğretimi ile görevlendirirler. Bu asıl görevli
lerce kapatılrnıyan ders, seminer ve uygula
maların her saati için profesörlere 100, doçent
lere 75, öğretim görevlilerine 60, okutman, uz
man, tercümeci ve asistanlara 50 lira fazla ça
lışma ücreti verilir. 

BAŞKAN — Efendim önergeleri aykırılık 
sırasına göre okutup oylarınıza arz edeceğim. 
Sayın Bayhan'ın önergesini okutuyorum efen
dim. 
(C. Senatosu Niğde Üyesi Kudret Bayhan'ın 

önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Önerge üzerinde söz istiyen 

sayın üye?.. Yok. Önergeyi oylarınıza arz edi
yorum, Kabul edenler... Etmiyenler... Önerge 
reddedilmiştir efendim. İkinci önergeyi okutu
yorum efendim. 
(Tabiî Üye Kâmil Karavelioğîu'nun önergesi 

tekrar okundu) 
BAŞKAN — Önerge üzerinde söz istiyen sa

yın üye?.. Yok. Önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. 

CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Sayın 
Eaşkan, komisyonun fikrini sormadınız. 

BAŞKAN — Demin arz ettim efendim, İç
tüzük hükümlerinde Siyasete böyle bir mecbu
riyet tahmil eden bir hüküm yoktur efendim. 

CEMAL TAELAN (Tekirdağ) — Ama Sa
yın Başkan şimdiye kadar bir teamül var. 

BAŞKAN — Ama, teamülün meveudoldu-
ğunu da söyledim. Mademki Heyeti Umumiye-
den bir sayın üye bu teamüle beni teşvik edi
yorlar, bu teamüle uyacağım soruyorum, efen
dim. Sayın Komisyon ve Hükümet? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ORHAN 
KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Katılmıyoruz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMI ERTEM 
(Edirne Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayım Komisyon ve Sayın Hü
kümet takrire katılmıyorlar efendim. Takriri 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Önerge reddedilmiştir efendim. 

2 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Madde 3. — Bu kanuna göre gece öğreti
mi yapan kurumların gece de çalınacak dekan 
ve müdürlerine (G00), fakülte sekreterlerine 
(500), müdür ve şeflerine (450), aylıklı veya 
ücretli memurlarına (400), hizmetlilerine (300) 
lira aylık veya ücretlerine ek olarak fasla çalış
ma ücreti verilir. 

Gece öğretiminin devam ettiği süre içinde 
bu iş için görevlendirilecek aylıklı ve ücretli 
memurlar ile hizmetlilerin sayısı alınan öğren
ci, kullanılan tesisler ve zaruri ihtiyaçlar göz 
önünde tutularak fakülte yönetim kurulu tara
fından tesbit olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. 

HÜSEYİN ÖZTÜRE (Sivas) — Grup adı
na şös istiyorum. 

3.&ŞKAN — Sayın östürk Grup adına bu
yurunuz efendim. 

O. II. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN ÖZ
TÜRK (Sivas) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım, demin de arz etmiştim, bu 3 ııcü mad
dede bir değişikliğe ihtiyaç görülmektedir. Yok
sa bu paraya tamah ediş üniversite içersinde 
birçok huzursuzluklara sebebolacaktır. Yani 
yöneticiler mutlaka dersleri kendileri de okut
mak gibi bir duruma girdikleri zaman duru
mun ininden çıkılmaz hale gelecektir. Bu ba
kımdan burada şöyle arz ediyorum. «Bu kanuna 
göre gece öğretimi yapan kurumların gece de ça
lışacak dekan ve müdürlerine. Şimdi fakülte
lerde müdür olmaz, fakültelerin dekanı vardır. 
Buradaki müdürlerine sözü bir kere fazladır. 
600 lira, fakülte sekreterine 500, müdür ve şef
lerine, tekrar geçiyor dikkat ederseniz, tekrar 
müdür ve şeflerine yani, iki defa müdür geçiyor, 
Müdürün birisine veriyoruz, 600 lira, Bu müdür 
aynı zaamnda dekan ayarında bir kimse olacak, 
yins aşağıya geliyoruz fakültenin sekreterine 
veriyoruz 500 lira, tekrar müdür ve şeflerine 
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veriyoruz, 450 lira. Bu bakımdan bu 1 nci mü
dürlerine kelimesinin kaldırılmasını ayrıca bu 
maddeye şu şekilde bir fıkra eklenmesini uygun 
buluyoruz. Bu yöneticiler gece öğretimi yapan 
fakülte ve kurumlarda ücretli ders okutamazlar. 
Öyle ise yukarıdan aşağı 3 ncü madde: Bu ka
nuna göre gece öğretimi yapan kurumların gece 
de çalışacak dekanına 600, fakülte sekreterine 
500, müdür ve şeflerine 450, aylıklı veya üc
retli memurlana 400, hizmetlilerine 300 lira ay
lık veya ücretlerine ek olarak fazla çalışma üc
reti verilir. Bu yöneticiler gece öğretimi yapan 
fakülte ve kurumlarda ücretli ders okutamazlar. 
Son fıkra aynen kalmalıdır. Bu önergeyi bu 
değişikliğin yapılması için veriyorum. Takdir
lerinize sunuyorum. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın öztürk teşekkür ederim. 
efendim. 3 ncü madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Söz 
istiyorum. (Vaz geçti sesleri) Vazgeçtim. Ama 
yanlış aksettiriliyor Heyeti Umumiyeye.. 

BAŞKAN — Yok. Sayın öztürkçine lütfen 
ayağa kalkınız ve kararınızı lütfen kesin veri
niz, ya konuşunuz veya konuşmayınız. Buyuru
nuz Sayın öztürkçine. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım bu kanun bir 
yenilik getirmiyor. 707 ve 1014 sayılı kanun
ların mütenazarı olan maddelerdir. Yalnız bu
rada 3 ncü maddede 1019 sayılı Kanunda ve 
707 sayılı Kanunda yeni bir ilâve müdürlerdir. 
Sebebi de yüksek okullara aidolan müdürlerdir 
bunlar. Değişiklik olarak, yani 707 ve 1014 sa
yılı Kanunun 3 ncü maddesindeki aynı olmakla 
beraber, bir değişiklik olarak burada müdürler 
ilâve edilmiştir. Bu da yüksek okullardaki mü
dürleri ilgilendiren bir husustur. Metin gayeye 
uygundur aynen kabulünü saygı, ile arz ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine teşekkür ede
rim. 3 ncü madde üzerinde söz istiyen saym 
üye?.. Yok. 3 ncü madde üzerindeki müzake
reler bitmiştir. 3 ncü madde üzerinde bir öner
ge var okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Divan Başkanlığına 
Görüşülen kanununun 3 ncü maddesinin aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmesini saygılarımla arz 
ederim. 

Madde 3. — Bu kanuna göre gece öğretimi 
yapan kurumların gece de çalışacak dekanına 
600, fakülte sekreterlerine 500, müdür ve şef
lerine 450, aylıklı veya ücretli memurlarına 
400, hizmetlilerine 300, aylık veya ücretlerine 
ek olarak fazla çalışma ücreti verilir. Bu yöne
ticiler gece öğretimi yapan fakülte ve kurumlar
da ücretli ders okutamazlar. 

Not : Son fıkra aynen kalacaktır. 
Sivas 

Hüseyin öztürk 
BAŞKAN — Efendim, önerge üzerinde söz 

istiyen sayın üye?.. Yok. Komisyon ve Hükü
met önergeye iştirak ediyor mu efendim?.... Sa
yın Hükümet ve Sayın Komisyon önergeye ka
tılmıyorlar. önergeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Önerge reddedil
miştir efendim. 

3 ncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Madde 4. — Bu kanuna göre verilecek 
ders seminer ve uygulama ücretleriyle diğer 
personel ücretlerine müstehak olabilmek için bu 
görevlerin fiilen ifa edilmesi lâzımdır. 

öğretim ve sınav ayları dışında bu ücretler 
ödenmez. Ancak, öğretim ve sınav ayları dışın
da gece öğretiminin gerektirdiği işlerde mesai 
saatleri dışında bilfiil çalıştırılan aylıklı ve üc
retli memurlar ile hizmetlilere fazla çalışma üc
reti verilmesine devam edilir. 

BAŞKAN —-• Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir efendim. 

Madde 5. — Bu kanunda sarahat bulun-
mıyan hususlarda ilgili üniversitenin veya ba
ğımsız fakültenin tabi olduğu kanunların hü
kümleri uygulanır. 

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

Madde 6. — öğretim üye ve yardımcıla
rının bu kanuna göre okutacakları haftalık 
ders, yapacakları seminer ve uygulama saatleri
nin toplamı, gündüz okuttukları, ve yaptıkları 
haftalık ders, seminer ve uygulama saatlerinin 
toplamını aşamaz. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Sayın özgüneş buyurunuz efendim. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, sayın üyeler bu 6 ncı maddeye göre 
bir öğretim üyesi gündüz yaptığı öğretim faali
yetleri yayın, araştırma gibi faaliyetlerden son
ra bunun aynını gece yapabilecek. Yani bir 
hafta boyunca diyelimM, bir öğretim üyesi 
eğer normal olarak 50 saat çalışabiliyor ise, bu 
madde diyor ki, 50 saat de gece öğretiminde ça
lışabilir. 

Arkadaşlarım misâl diye arz ettim, rakamın 
kıymeti yok. Şimdi çoğu kırkın üstünde olan 
bu insanların gündüz yaptıkları mesai aynı ile, 
bir misli ile gece yapmaları mümkün değildir. 
Bu yol açıldığı gün tutacaktır para alabilmek 
için bâzı kimseler, hepsi değil, ya yayından fe
dakârlık edecektir, ya öğretimin kalitesinden 
fedakârlık yapacaktır, yahut da şu meş
hur ismi çok edilen fakat ortalıkta hiç gö-
rünmiyen araştırmadan fedakârlık edecektir. 
Binaenaleyh benim burada bir teklifim var, hiç 
değilse bunun yansına kanun müsaade etmeli
dir. Gündüz çalışmalarının ancak yarısı kadar 
gece ders yapılabilir demelidir. Bu insan tabi
atına da uygundur, insan tabiatı gündüz yaptığı 
mesainin bir misli de gece yapmasına müsait de
ğildir kanaatindeyim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Özgüneş teşekkür ederim 
efendim. Sayın öztürk buyurunuz efendim. 
Sayın öztürk grup adına mı efendim? 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Şahsım adı
na. 

BAŞKAN — Şahsınız adına buyurunuz efen
dim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler 1 nci maddede de izah et
tiğimiz gibi ve kanunun tümü üzerinde de görü
şürken açıkladığınız gibi, bir öğretim üyesinin 
hem gündüz sekiz saat mesaisi içinde buluna
cak full-time'da hem de gece gelecek o kadar 
ders verecek. Bu ne aklın, ne mantığın ve ne 
de insangücünün dayanacağı, kabul edeceği bir 
iş değildir. 

ikincisi, elimizde bir 7244 sayılı Kanun var
dır ve bu kanunun bir 3 ncü maddesi var. Aldı
ğı maaşla ödeneklerinin % 60 nı geçemiyeceğine 
göre, bir profesör buradaki ders saatlerini daha 
fazla çıkarıp bunun üzerine geçtiğinde Personel 
Kanunu ve personel sistemi ne olacaktır. Buna 

göre bu kanunun hakikaten Sayın özgüneş'in be-
littiği gibi bu maddesinin yarısını, gündüz okut
tuğu derslerin yarısını geçemez kaydı ile kayıt
lanması daha uygun olacaktır. Yoksa hem pro
fesörlerin paraya tamah ederek gündüzki me
sai yorgunluğunu gece de devam ettirmesiyle 
randıman alamıyacağı ortaya çıkacak bir. iki 
bununla % 60 m aşacağı için personel sistemi 
de 7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi de suiis
timal edilmiş olacaktır. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın öztürk teşekkür ederim 
efendim, Sayın Altan buyurunuz efendim. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Sayın se
natörler, ben bu madde dolayısiyle konuşan ar
kadaşlarımın aksi kanaatindeyim. Bir kere ar
kadaşlarım olmıyan bir şeyi nazari olarak orta-
yatıyorlar, bunun üzerine fikir beyan ediyor
lar. Ama tatbikat Türkiye'de nasıldır, 50 saat 
ders veren, 50 saat mesai yapan haftada insanı 
ben tasavvur etmiyorum. Çünkü bizim fiilen 
üniversitelerimizde durum aksinedir. Mesainin 
çoğunu siyasetle bir kısmı geçirir, talebe kışkırt
makla geçirir. Kitap yazma, diğer bir kısmı az 
bir mesai, geri kalan kısmını da şahsi muayene
hanesinde, öbür tarafta yazıhanesinde veyahut 
da bilmem proje yapmakla geçirir ve dolayısiyle 
bugün üniversitelerimizde kapasitesinin çok al
tında talebe alınır. Çünkü öğretim üyesi profe
sör ve saire bütün hepsi mümkün oldukça me
saiyi az yapmak ve dışarıda başka işlerle meş
gul olup bu sayede para kazanmanın yolunda
dır. Çünkü Devletin verdiği para nasıl olsa az 
da yapsa, çok da yapsa mesai kendisine veril
mektedir, Şimdi bu madde ile bilâkis aksine 
öğretim üyesi daha fazla dışarıda iş, yani bu 
gece mesaisi yapıp daha fazla para almak istiyor
sa evvelemirde gündüz çalışmalarını fazlalastır-
ması lâzımgelir ki, bu bakımdan kendisinin 
esas vazifesi olan gündüz çalışmalarında da
ha verimli olmasını teşvik eder bir ba
kımdan. Yoksa bu hakkı tanımayız, o za
man haftada beş saat mesai yapan bir 
öğretim üyesine de ancak gece de beş 
saat bir mesai yapma imkânı sağlanır. Yok ar
kadaşlarımın bâzılarının verdiği misâl gibi 50 sa
at yaparsa zaten bu arkadaş tam mânasiyle do
ludur, gece çalışması kendisi bakımından imkân
sız hale gelir. O kadar mesai de yapmaya hacet 
kalmaz. Binaenaleyh bu teşvik edici bir madde-
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dir ve müsavatı temin edici iyi maddedir, bence 
yerindedir, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Allan. 
6 ncı madde üzerinde söz istiyen sayın üye?.. 
Yok. 6 ncı madde hakkında bir takrir var, oku
tuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

1247 sıra sayılı kanun tasarısının 6 ncı mad
desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini saygı 
ile rica ederim. 

Tabiî Üye 
Mehmet özgüneş 

Madde 6. — Öğretim üye ve yardımcılarının 
bu kanuna göre okutacakları haftalık ders ya
pacakları seminer, uygulama saatlerinin topla
mı gündüz okuttukları ve 3'aptıkları ders semi
ner ve uygulama saatlerinin yarısını aşamaz. 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok... Sayın Komisyon önergeye katı
lıyor mu?.. Katılmıyor. Sayın Hükümet?.. Ka
tılmıyoruz. Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet 
önergeye katılmıyorlar efendim, önergeyi oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... önerge reddedilmiştir, efendim. 

6 ncı maddeyi oylarınıza arz ediyorum efen
dim. Kabul edenler... Etmiyenler... 6 ncı madde 
kabul edilmiştir efendim. 

Madde 7 . - 6 Ocak 1966 tarih ve 707 sa
yılı Kanunla 22 Şubat 1968 tarih ve 1014 sayı
lı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok.. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Geçici madde 1. — Bu kamın yürürlüğe gir
diği tarihte gece öğretimi yapan üniversite
lerde mevcut öğrenciler normal öğrenim süresi 
içinde mezun oluncaya kadar her hangi bir iş
leme lüzum kalmaksızın, gece öğrenimine bu 
kanuna göre devam edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok.. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.,. Geçi
ci 1 nci madde kabul edilmiştir, efendim. 

Geçici madde 2. — 6 , 1 . 1966 tarih ve 
707 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin son 
fıkrasında tesbit edilmiş olan, şef, memur ve 

hizmetli sayısının bu kanuna intibakı, bu kanu
nun yürürlüğe girmesi tarihinden itibaren, üç 
ay içinde sağlanır. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok.. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Geçi
ci 2 nci madde kabul edilmiştir, efendim. 

Madde 8. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok.. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 8 nci 
madde kabul edilmiştir, efendim. 

Madde 9. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

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

Kanun tasarısının tümü üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Leyhte olmak üzere Sayın Rendeci. 
Aleyhte? 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Grup adı
na söz istiyorum. 

BAŞKAN — Aleyhte grup adına değil, şah
sınız adına Sayın Öztürk. Efendim, 74 ncü 
maddeyi lütfen okursanız, hayretinizi gidermiş 
olursunuz. «Tasarı veya teklifin maddeleri üze
rinde görüşme bittikten sonra tümü hakkında 
leyhte ve aleyhte söz söylemek istiyenlerin sa
yısı birden ise Başkan söz alma sıraıına gö
re birer üyeye söz verir.» 

Gruplar sıraya tâbi olmamaları hasebiyle 
buradaki sözü üyelere hasretmek mecburiyetin-

r, Riyaset. O sebepten zatiâlinize grup adı
na değil, şahsınız adına söz vereceğim, efen
dim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Rendeci, buyurun efen
dim, 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Baş
kan, kıymetli arkadaşlarım; bu tasarı âmme 
sektöründe Devletin yaptığı masrafların daha 
rantabl ve daha çok verim alma iyiliğini ve ye
niliğini getirmesi bakımından iyi bir tasarı ol
duğu kanaatindeyim. Şöyleki; Devlet bütçesin
den üniversiteye her sene milyara yakın para 
sarf edilmektedir. Bugüne kadar sarf edilenler 
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tesisler için, malzemeler için almanlar, yapılan
lar ayrı, ama bir fakültede 100 talebe, 200 tale
be veya 1 000 talebe ile gündüz öğretimi ile ran
dıman alırken aynı malzeme, aynı eleman o mas
rafın üzerine çok cüzi bir masraf yapmak sure
tiyle bir o kadar daha veya ona yakın talebeyi 
yetiştirmek ve milletin hizmetine vermek haki
katen bu kanunun rantabilitesini, faydasını or
taya koymaktadır. Bu bakımdan kanunun fay
dalı olduğuna kaaniim. Yalnız bu faydasını 
belirtirken şu ciheti de belirtmeyi zaruri adde
diyorum, Sayın Bakanımızın huzurunda. Bu Dil 
ve Tarih - Coğrafya Fakültesinde tatbik edilen ge
ce öğretimi gibi Türkiye'nin iktisadi hayatına 
ve kalkınmasına eleman yetiştirecek o yolda de-
ğilde, eleman yetiştirecek yolda kullanılması 
daha faydalı olur, elimizde Dil ve Tarih - Coğ
rafya Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi örnek
leri var iken. Ama bunun tıp sabasında bir tıp 
fakültesinde tatbikinin de müşgülü de ortada
dır. Geceleyin hastaların arasında talebelerle 
ders yapmak vesaire güçlüğü de var ama bir 
teknik üniversitenin muhtelif fakültelerinde bu 
şekilde çalışmanın faydalı olacağı kanaatinde
yim. 

ikincisi her sene artan lise mezunlarının üni
versiteye girememe sıkıntısını bu kanun halle
decektir. Artık üniversiteye bugün her sene 
20 bin kişi alıyorsak hiç değilse bunun % 50 ka
dar miktarını gece öğretimi suretiyle üniversi
teye alma imkânım bulacağız. 

Üçüncüsü, muhalif arkadaşlarımızın, en çok 
şikâyet ettikleri özel okullara rağbeti de bu ka
nun kaldıracaktır. Dolayısiyle özel okullardaki 
yığılmayı azaltacak ve bu suretle özel okulların 
da ıslah edilmiş yahut da arkadaşlarımızın arzu 
ettikleri, kanunun arzu ettiği istikamette çalış
ma imkânını verecektir. Bu kanunun Türk Mil
letine ve Türk üniversitelerine hayırlı, uğurlu 
olmasını temenni eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Rendeci teşekkür ederim, 
efendim. 

Sayın Öztürk, buyurunuz efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Alelacele 
çıkarılan bu kanun Türk maarif tarihinde yüce 
senatonun çıkardığı kanunlar içerisinde ölü bir 
kanun olarak kalacaktır. Bunun sebepleri tam 
gün çalışmaya giren, girecek olan üniversitele
rimizde, ki Millî Eğitim Komisyonunda Millet 

Meclisinin kabul edilen şekli ile üç yıl içinde tam 
gün sistemi bütün üniversitelerde uygulanacak
tır. Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra tam 
gün çalışma içerisinde bu gece öğretimi bir ayak 
bağı olacaktır. Ve aynı zamanda tam gün çalış
ma ile üniversitelere getirilecek olan yeni bir 
sistem, yeni bir program bu durumla aksıya-
caktır. Yani gece öğretimi ile aksatılacaktır. 
Bu bakımdan biz ülkemizde ilim adamı noksan
lığından şikâyet ederken yine bu kanunla ilim 
adamı yetiştirmek değil, ilim adamı yetiştirme
mek gibi bir yol tutmakla da kanunu bugün 
üniversitede uygulayacak bir Senato da bulamı-
yacağız. Yani üniversite senatoları tam gün için 
faaliyete geçtikten sonra bu kanunu uygulamı-
yacaklardır. Yine Türkiye'de bilim adamına ih
tiyaç var, diyoruz, Plân hedeflerine ve kalkın
ma programındaki hedefleri dikkate alıyoruz, 
bu kanunda bununla sarih olarak tesbit edilmiş 
bir husus da görmüyoruz. Türkiye'de topu topu 
150 tane fizikçi olduğu, gerçek fizikçi olduğu 
ortada iken biz yarın bu dışarda kalan öğren
cileri akşam okullarına alıyoruz, gece öğretimi 
yapan okullara alıyoruz diye bir bakıma onları 
tatmin etmek yönünde düşüneceğiz vine ticari 
ilimlere, edebiyat fakültelerine hattâ Dil ve Ta
rihi tekrar akşam öğretimine zorlıyacağız. Bu 
bakımdan kanun bize sarih bir durum getirme
miştir. Biz programa göre elimizdeki kalkınma 
plânlarına göre, teknik öğretim yönünde, mi
mardır, mühendistir, doktordur çeşitli yönde 
mühendisler memlekete tarım alanında gerekli 
mühendisleri yetiştirmek için zorlıyacağız zira
at fakültesini ve diğer fakülteleri fakat onlar, 
hayır diyecekler. Biz bu okulu açmıyoruz. Çün
kü tam gün çalışma içerisinde bu okulları açtı
ğımız zaman bizim getirdiğimiz yepyeni bir öğ
retim sistemi aksamaktadır, diyecekler. Yani ka
nun bir açıklık getirmemekte neler yapılacağı
nı tesbit etmemektedir. Tesbit etmediği için de 
bu kanun işlemiyeeektir. Bu bakımdan Yüce Se
natonun bu kanunu kabul etmemesi Millî Eği
tim Bakanlığı ve Millî Eğitim camiası için de 
müspet karşılanacaktır. 

Kanun kabul edildiği takdirde bir müddet 
için gece öğretimine alacağımız çocuklarımızı 
tatmin etse bile, bu gençlerin burada yetişme 
tarzları gündüz yetişen öğrenci kadar kıymetli 
olamıyacaktır, iyi yetişemiyecektir. Sebep, üç 
tanedir, başlıca sebep üç tanedir. Birisi hem 
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öğretim üyesinin, hem öğrencinin gece yorgun
luğu, ikincisi tam günde bütün dersaneler ve 
lâboratuvarlar devamlı açıktır. Ders belki se
kiz saatlik süre içinde bitmiştir, ama öğrenciler 
deneylerine devam edeceklerdir. Bu deneylerine 
devam edecek öğrencilere engel olmaktadır bu 
kanun. Üçüncüsü ise, gece öğretimi yapılan yer
lerde, fakültelerde, kurumlarda bir disiplin sağ
lamak mümkün oimıyacaktır, şöyle ki, gündüz
den devam eden deneylerin üzerine gece gelecek 
ve orada ders yapacak öğrenciler devam eden 
deneyi bozacaklardır, ertesi gün malzemesi de 
yaptığı işi de gündüzki öğrenci bulamıyacak-
tır. Bunu ikili öğretim yapan ortaokullarımızda, 
liselerimizde görüyoruz. Bu fakültelerde de ay
nı aksaklıklar devam edecektir ve bu kanun 
çıktığı takdirde ölü doğacaktır, işlemiyecektir. 
Bu kanunla akşam öğretiminden yetiştirilecek 
gençler de memleketin çeşitli yerlerinde görev 
aldıkları zaman istenilen randımanı veremiye-
ceklerdir. 

1. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Hil
mi Soydan'ın, Maraş bölgesindeki orman hizmet
lerine dair, soru Önergesi ve Tarım Bakanı Bahri 
Dağdaş'ın cevabı (7/493) 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Tarım Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve ri
ca ederim. 

Maraş Senatörü 
Hilmi Soydan 

Maraş'm kazalarının tamamı itibarı ile ge
niş bir orman mmtakası; her tarafa geniş vüs-
atta ormanlardan odun ve kereste nakleden bu 
ilin orman teşkilâtı ittibarı ile Başmüdürlük ya
pılmamıştır. 

Kanunun aleyhinde oy kullanacağımızı say-
gıyle arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk teşekkür ederim. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmeler bitmiş
tir. Kanun tasarısını tümü ile birlikte oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Muhterem senatörler, gece öğretimi yapan 
üniversitelerde öğretim üyeleri ile yardımcıla
rına ve diğer personele ek ücret verilmesine dair 
kanun tasarısı kanunlaşmıştır. Maarif Camiası
na hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim. 

Muhterem senatörler, müzakere mevzuumuz 
mesele müzakere edilip neticelenmiştir. Bu se
beple 10 Nisan 1969 Perşembe günü saat 15,00 
te toplanmak üzere 48 nci Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma saati: 19,24 

1. Böyle bir örgütün müracaatı yapıldığı 
halde, başmüdürlük emri verilmemiştir. Örgütü 
tamam olan bu il'e ne zaman başmüdürlük veri
lecektir? 

2. 1965 senesinden 1968 senesine kadar El
bistan, Maraş, Göksün ve Andırın ilçelerinden 
her sene için ne miktar ve kaç siter odunluk ve 
kaç siter kerestelik orman kesilmiş ve hangi il
lere ve kimlere verilmiştir? 

3. Yapılan kesimlerde kanunî işlemler ye
rinde yapılmış mıdır? 

4. Gerek odunluk ve gerek kerestelik ola
rak kesilen ormanların her sene için kimlere, 
hangi müessese ve şahıslara verildiğinin siter 
olarak bildirilmesi? 

- * • * • 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

— 472 — 



C. Senatosu B : 48 8 . 4 . 1699 O : 1 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 1 . 4 . 1969 

Özel Kalem Müdürlüğü 
8/48 

Şb. Md. Bakanlık 
Başmüşaviri 

Konu : Sayın Hilmi Soydan'm 
yazılı soru önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

ilgi : 8 . 11 . 1968 gün Kanunlar Müdür
lüğü 9350 - 7/493 sayılı yazı : 

Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Hilmi 
Soydan'm Matfaş Bölgesindeki orman hizmet
lerine dair Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru 
önergesi tetkik edildi. Konuya ait cevaplarımız 
aşağıdadır. 

Yurt ormanlarının, saha, kalite ve verim 
gücünü artırmak orman halk ilişkilerini da
ha düzenli bir hale getirmek maksadiyle, çeşit

li ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelik ve ölçü
deki kuruluşlara gidilmektedir. 

Bu ölçülere göre; Adana Orman Başmüdür
lüğünden ayrı olarak kurulması düşünülen ye
ni bir orman başmüdürlüğü konusu tetkik et
tirilmiştir. Personel bu malî imkânlarımızın 
müsaadesi nisbetinde 1969 yılında bu kurulu
şun tahakkukuna çalışılacaktır. 

Yapılan kesimlerde kanuni işlemler yerin
de tatbik edilmiş olup Adana Başmüdürlüğü
ne bağlı Maraş, Göksün ve Andırın Orman iş
letmelerinin 1965 senesinden 1968 senesine ka
dar yıllar üzerinden yaptıkları satış ve istihsal 
ettikleri yapacak ve yakacak miktarları ile 
tevzi yerlerini gösterir (1 - 2 ve 3) numaralı 
cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Bilgi edinilmesine emirlerinizi saygılarımla 
arz ederim. 

Bahri Dağdaş 
Tarım Bakanı 
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(Satı§) 
Adana Başmüdürlüğüne bağlı Maraş, Andırın ve Göksün Orman İşletmelerinin 1965, 196(6, 

1968 yıllarında istihsal ettiği yakacak miktarı ile tevzi yerlerine ait eeitveldir 

Piyasa Zatî ihtiyaç Pazar öatışı Tahsisli Yekûn 
işletmesi ISlter Ster 
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1965 

1966 

1967 

1968 

Maraş ) 
Andırın ) 
Göksün ) 

Maraş ) 
Andırın ) 
Göksum ) 

Maraş ) 
Andırın ) 
Göksün ) 

Maraş ) 
Andırın ) 
Göksün ) 

Yekûn 

21 556 

32 723 

57 798 

55 401 

167 478 

91 655 

87 845 

114 568 

105 016 

399 084 

Ster Satış-Ster Ster Emsalin sev 

Maraş, Gaziantep, 
213 312 15 530 342 053 Kayseri illeri 

Maraş, Gaziantep, A 
117 411 17 500 255 479 seri illeri 

Maraş, Gazianjtep, A 
114 796 16 176 303 338 vas, Kayseri, Mersin 

Maraş, Gaziantep, 
73 638 24 874 258 929 Malatya, Sivas, Kay 

519 157 74 080 159 799 



(Satış) 
Adana Başmüdürlüğüne bağlı Maraş, Andırın ve Göksün. Orman İşletmelerinin 1965, 1966, 1 

1968 yıllarında istihsal ettiği yapacak miktarı ile tevzi yerlerine ait cetveldir. 

İşletmesi 
Piyasa 

M3 

Zatî ve 
müşterek 

ihtiyaç M3 

1965 

1966 

1967 

1968 

Maraş ) 
Andırın ) 
Göksujn ) 

Maraş ) 
Andırın,) 
Göiksun ) 

Maraş ) 
Andırın ) 
Göiksun ) 

Maraş ) 
Andırın ) 
Göiksun ) 

27 922 

% 845 

46 180 

34 684 ' 

3 711 

4 827 

4 608 

2 841 

Felâketzede Tahsisli 
M3 satış M3 

1 167 

967 

760 

1 85[ 

7 268 

8 513 

8 117 

9 241 

Yekûn 
M3 Emvalin sa 

Maraş, Gaziantep, A 
40 068 latya, Diyarbakır, E 

dak, Kayseri, Van, E 

41 152 

Maraş, Gaziantep, 
Malatya, Diyarbakır 
Zonguldak, Kayseri, 
Mardin 

Maraş, Gaziantep, A 
•59 965 latya, Elâzığ, Ankar 

Kayseri, Mersin, Van 

Mfiraş, Gaziantep, 
48 621 Malatya, Elâzığ, Ank 

Kayseri, Mersin, Er 

Yekûn 135 631 15 987 4 749 33 139 189 806 



İSTİHSAL - YAPACAK (Ms) 

ANDIRIN GÖKSÜN 

1965 1966 ,1967 1968 1965 1966 1967 1968 1 

Serbest piyasa 
Resmî daire ve müesseseler 
Kibrit fabrikalarına 
Kontrplâk fabrikalarına 
Travers imalâthanelerine 
Kayın imalâthanelerine 
TL Müd. kereste fabrikaları 
El imalâtına 
Sarfiyatımıza 
Zaitî, müşterek; felâket, göçmen. 
STCKA'ya kâğıtlık odun 
Mahallî ihtiyaçlara tel direği 
PTT., J.K.K.K., ve TCDD. direği 
Sarfiyatımıza direği 
Mahallî ocaklara maden direği 
TKİ. ye ocaklara direği 
Serbest piyasa sanayi odunıı 
Köylü pazar satışı odjunu 

Yekûn 

11 778 11 663 18 416 18 984 
3 500 4 300 2 100 2 500 

400 

1 900 
1 650 

4 650 ,16 774 
1 800 2 000 

6 916 
1 000 

1 250 

200 
100 

2 771 
1 260 
8 366 

29 225 

76 
1 700 

837 
83 

2 241 
2 245 
7 123 

30 668 

40 
2 000 

750 
200 

2 378 
2 358 

8 000 

36 242 

2 

2 
5 

32 

30 
000 

200 
200 
525 
358 
932 

729 

650 

100 

225 
200 
100 

4 800 

100 
845 

575 

135 
700 
280 

9 085 

1 

1 

23 

200 
000 

110 
663 

737 
700 
039 

223 

1 

11 

200 
619 

654 

390 
530 
286 

595 

Not : Elbistan, ilgisi münasebetiyle Göksün İsletmesi bünyesinde mütalâa olunmuştur. 
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2, — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, Bonn'da yaptırılan Büyükel
çilik binası inşaatına difibir soru önergesi, ve Dışiş
leri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in yazılı ce
vabı (7/547) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 9694-71547 

Ankara 
14.3.1969 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Dışişleri Bakanı 

tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâlet Duyurulmasını saygılarımla arz ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Gaziantep Üyesü 

Salih Tanyeri 
Soru : 
1. Bonn'da yaptırılan ve Bayındırlık Ba-

k^n^ğmca 10 - 15 bin dm. civarında bir masraf
la mahzurlarının giderileceği 3 , 9 . 1968 tari
hinde Bakanlıklarına bildirilen Büyükelçilik bi
nası inşaatı için makamınazca bir muamele ya
pılmış mıdır. 

2s Yapılmışsa binadaki arızalar, Alman tek-
mk makamlarının feabttl edeceği şekilde gideril
miş midir? 

YamlMârtıüşm, gecikmenin sebebi nedir? 
3, Bayındırlık Bakanlığınca yaptırılan tet-

kikatt?, sorumlu gördükleri anlaşılan proje ve 
rstatik müellifi teknik kontrol hakkında bir ta-
kiba4; düşünülmekte raıi^ir? 

4, Bunlar hakkında tazminat dâvası açıl
mışsa halen ne safhadadır? 

5 . 4 . 1969 
T. C. 

Dışişleri Bakanlığı 
Sayı : 100001-1/Tb. 3349-4 

Çok aceledir müddetlidir 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

ilgi : 18 . 3 . 1969 gün ve 9694-7/547 sayıl1. 
yazılan : 

1. Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri'nin Bonn'da yaptırılan Büyükel
çilik binası inşaatına dair yazılı sorusunun ce
vabı ikinci maddede mâruzdur. 

2. 5183 M2 yüzölçümdeki Bon Büyükelçili
ği arsası 1962 yılında 518 669 D. Mark mukabili | 

1 178 380,62 T. lirasına satmahnmıştır. 
Büyükelçilik kançılaryası ile ataşemilterlik:-

leri, Ticaret, Maliye, Çalışma, Kültür ve Ba
sın ataşeliklerimin bürolarını ihtiva edecek bir 
bina ile ikâmetgâha ait ikinci bir bina ve tel
siz ve kripto memurları ile hizmetliler lojman
larını kapsıyacak bir yerleşme düzeni için 1963 
yılında Bayındırlık Bakanlığınca bir proje mü
sabakası açılmıştır. Bayındırlık Bakanlığı ele
manları ile üniversite profesörlerinden müte
şekkil jüriye danışman olarak Bakanlığımız
dan da iki üye katılmışsa da mevzuat icabı oy
lamaya katılamamışlardır. 

Yarışmayı, Vedat Özsan, Cengiz Bektaş ve 
Oral Vural adlı mimarların hazırladıklara pro
je kazanmıştır. Söz konusu genel proje yarış
ması şartnamesine uygun olarak Bayındırlık 
Bakanlığı tarafından düzenlenen tasarıya gö
re 1964 bütçe yıllında Bonn Büyükelçilik binası 
tatbikat projelerinin hazırlanması için yarış
mayı kazananlar mimarlar adına Vedat Özsan 
ile sözleşme yapılmıştır. 

Bu sözleşmeye uygun olarak düzenlenen pro
jeler Bayındırlık Bakanlığınca tasdik edilmiş
tir. 

Bayındırlık Bakanlığınca görülen lüzum üze
rine, proje mimarlarınca düzenlenen keşif ve 
ihale belgelerinin, mahallî kurallara uyduru-
labümesi için, irtibat mimarı seçimi, proje mi-. 
marlarına yaptırılmıştır. Proje mimarı tarafın
dan seçilen irtibat mimarı ile, yine Bayındırlık 
Bakanlığınca düzenlenen tasarıya göre sözleş
me yapılmıştır. 

İrtibat mimarının da yardımiyle hazırlanan 
ihale belgeleri Bayındırlık ve Maliye Bakan
lıkları temsilcileri ile Bakanlığımız Teknik Bü
ro Müdürünün katıldığı toplantıda incelenmiş 
ve gerekli değişiklikler yapılarak, Alman fir
malarından teklifler istenmiştir. 

Alman teklifler, Bonn Büyükelçisi Ziya Mü-
ezzinoğlu'nun Başkanlığında toplanan, Bayın
dırlık Bakanlığı adına Yapı ve îmar İşleri Rei
si Sadettin T. Cemaligil, Maliye Bakanlığı adı
na Millî Emlâk Genel Müdür Yardımcısı Semi-
ha Koksal, Proje Mimarı Vedat Özsay'm katıl
dıkları, ihale Komisyonu tarafından incelenmiş 
ve en uygun teklifi yapan AHÎ - BAU Firması
na inşaat 3 280 000 D. Mark karşılığı 7 445 600 
T. Lirasına ihale edilmiştir. 



O. Senatosu B : 48 8 . 4 . 1699 O : 1 

Mevcut Yönetmelik ve şartnameler gereğin
ce inşaatın mesle!kî kontrollüğü için proje mi
marı ile Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanan 
tasarıya göre sözleşme yapılmıştır. 

Söz konusu yapının teknik kontrollüğü da, 
yine Bayındırlık Bakanlığının tasvibi ile 
proje mimarı ve meslekî kontrol Vedat Özsan'a 
verilmiştir. Ancak Bayındırlık Bakanlığınca 
teknik kontrollüğün ücretsiz olarak proje mi
marı ve meslekî kontrola verilmesi derpiş edil
diğinden, bu konuda ayrıca bir sözleşme yapıl
masına lüzum görülmemiştir. 

Bayındırlık Bakanlığına devredilinceye ka
dar Teknik Kontrollük bu Bakanlık tarafından 
denetlenmiştir. Ancak, dekorasyon konusunda 
çıkan anlaşmazlık dolayısiyle Meslekî Kontrol 
Vedat Özsan teknik kontrolluktan Şubat 1964 
ayında ayrılmış ve bu göreve Bayındırlık Ba
kanlığı kendi elemanları olan Ergun Erkut 
Haziran 1967 ayında tâyin edilmiştir. 

Büyükelçilik kançılaryası ve bağlı ataşelik
ler binasının inşaatı Aralık 1967 ayında sona 
ermiş ve Bayındırlık Bakanlığı elemanının da 
katıldığı bir heyet marifetiyle geçici kabulü 
yapılmıştır. 

Ancak, ikametgâhın bodrum tavanının se-
him yaptığının ve ayrıca teras kirişlerinin tak
viyesinin gerektiğinin Bonn Büyükelçiliğimizce 
bildirilmesi üzerine, keyfiyet Bayındırlık Ba-

....y. 

kanlığına aksettirilmiş ve mevcut aksaklıkla
rının mesulleri ile bunların giderilmesiyle ilgili 
malî mükellefiyetlerin kimin tarafından kar
şılanacağı istifsar edilmiştir. 

Bayındırlık Bakanlığı tarafından; 
a) D. 120 döşemesinin takviyesini gerek

tiren durumdan proje müellifi ve müteahhidin 
sorumlu görülmediği, 

b) Bodrum tavan kirişlerinin mesnetlerin
de duvar ilâvesini ve çelik profil konmasını 
icahettiren statik eksiklerde, K. 107 İnişle
rinde kontrollüğün, K. 128 ve 116 krişlerinde 
proje müellifinin sorumlu görüldüğü, 

c) Teras döşemesinde K. 322 krişinin tak
viyesinde müteahhidin mesul olduğu, 

d) Teras döşemesinde granit plâklara yeni 
tertip verilmek suretiyle yük azaltılmasını ge
rektiren durumdan kontrollük ve proje müel
lifinin müştereken sorumlu addedildiği bildiril
miştir. 

Esasen, 29 . 11 . 1968 tarihli ve 6/10999 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden, Ba
kanlığımıza ait inşaat işleri 1969 Bütçe yılın
dan itibaren Bayındırlık Bakanlığına devredil
miş bulunmaktadır. 

Son durum hakkında mütemmim malûmat 
Bayındırlık Bakanlığından temin olunabilir. 

Saygılarımla. 
Dışişleri Bakan V. 

— 478 — 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

48 NCİ BİRLEŞİM 

8 . 4 . 1969 Salı 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK [DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 
-seçimi 

2. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üç asıl 
üye seçimi. 

3. — Yüksek Hâkimler Kuruluna bir yedek 
üye seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

I I 
SORULAE, VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal'm, Orman İdaresine genel bütçe
den ödenen paralara dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/500) 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, halen yürürlükte olan 
nizamnamelere dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/508) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Özmen'in, Kırşehir ve ilçelerinde bulunan 
çiftçilerimize Konya'nın Altmova, Devlet Üret
me Çiftliğinden tohumluk tahsis edilmesinin ne
denlerine dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/516) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Özmen'in, Kaman ilçesinin, Akpmar bu
cağına bağlı Himmetuşağı ve civarındaki köy
lere dikilen kavak ve kayısı fidanlarına dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/521) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin Öztürk'ün, eğitim bölümlerini bitiren öğ
retmenlerin hak ettikleri görevlere atanmama
ları sebeplerine dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/523) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet özgüneş'in, İstanbul'da LCC, Langu-

age And Culture Center ismi ile faaliyette bu
lunan özel öğretim kurumuna dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/524) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nm, Denizli sınırları içinde 
birbirini kesen kara ve demiryollarına dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/460) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Osman AlihocagiPin, Erzurum'da sağlık ocağı 
ve sağlık evi sayılarına dair Sağlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/528) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 
Hilmi Soydan'm, üç ilçeyi Maraş'a bağlıyan yo
lun asfalt yapımına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/529) 

. 10. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi 
Hüseyin öztürk'ün, bankaların yılbaşlarında 
özel günlerinde dağıttıkları ikramiye ve hedi
yelerin bir yıllık yekûnuna dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/530) 

11. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, etiket koyma usulüne dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/470) 

12. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem özden'in, dolmuş motorlarının istiap 
hadlerine dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/471) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nm, Millî Eğitim Şûrası top
lantılarına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/495) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üye
si Osman Alihocagil'in, İktisadi Devlet Teşek
külleri bütçelerinden ücret alan müstahdemlere 
dair Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/531) 

I I I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
1. — 15 . 7 . 1965 tarih ve 654 sayılı Top

lum Zabıtası Kurulması hakkında kanuna ek ka-
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nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan j 
metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/559; Cumhuriyet Senatosu 1/985) (S. Sa
yısı : 1242) (Dağıtma tarihi : 24 . 3 . 1969) 

IV 
A - HAKLARINDA İVKDİIİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
X I . — Arsa Ofisi kanun tasarısının Millet 

Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyonu mporu. (Millet 
Meclisi; 1/157; Cumhuriyet Senatosu 1/972) 
(S. Sayısı : 1214) (Dağıtma tarihi : 20.2.1969) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunç/kanat'in, Türkiye Cumhuriyeti ile Ame
rika Birleşlik Devletleri Hükümeti arasında ak-
dolunan kredi anlaşmasına dair Senato araştır
ması istiyen önergesi (10/23) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Bor Minerallileri 
Araştırma Komisyonu raporu (10/15) (Dağıt
ma tarihi: 20 . 1 . 1969) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunçfkanat ve Adana Milletvekili Ahmet 
Topaloğlu'nun, Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kumlunun 19 . 6 . 1967 tarihli ve 29 sa
yılı Haftalık Karar Cetvelindeki 2143 sayılı Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 
(Cumhuriyet Senatosu 4/77) (S. Sayısı: 1120 
ye ek) (Dağıtma tarihi: 29 . 1 . 1969) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mu
cip Ataklı ve 4 arkadaşının, 16 Şubat 1969 Pa
zar günü İstanbul'da vukubulan olaylara dair 
Senato araştırması istiyen önergesi (10/26) 

5. —• Anayasanın 84 ncü maddesinin 3 ıncü 
fıkrası muvacehesinde, «Başjkanvekillerinin Ge
nel Kurul görüşmelerine katılıp katılamıyacak-
ları» hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporları ve Başkanlık Divanı kararı. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 
1967 yılı kesinhesapları hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Hesapları İnceleme Komisyonu rapo
ru (5/27) (S. Sayısı : 1237) (Dağıtma tarihi : 
22 . 3 . 1969) 

7. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Haziran, Temmuz, Ağustos 1968 ayları

na ait Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İncele
me Komisyonu raporu (5/28) (S. Sayısı: 1220) 
(Dağıtma tarihi: 18 . 3 . 1969) 

8. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Eylül, Ekim, Kasım 1968 aylarına ait 
hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu He
saplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/29) 
(S. Sayısı: 1221) (Dağıtma tarihi: 18 . 3 . 1969) 

X 9. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün 1962 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/39; Cumhuriyet Se
natosu 1/961) (S. Sayısı : 1222) (Dağıtma ta
rihi : 18 . 3 . 1969) 

X 10. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün 1963 malî yılı Kesinhesap kanunu tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/53; Cumhuriyet Se
natosu 1/960) (S. Sayısı : 1223) (Dağıtma ta
rihi : 18 . 3 . 1969) 

X 11. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1963 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/41; Cumhuriyet Senatosu 
1/965) (S. Sayısı : 1224) (Dağıtma tarihi : 
18 . 3 . 1969) 

X 12. — İstanbul Teknik Üniversitesinin 1964 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısının Mület 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu. 
(Millet Meclisi 1/222; Cumhuriyet Senatosu 
1/963) (S. Sayısı : 1225) (Dağıtma tarihi : 
18 . 3 . 1969) 

X 13. — İstanbul Üniversitesi 1964 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporu,. (Millet Mec
lisi 1/214; Cumlıuriyet Senatosu 1/969) (S. Sa
yısı : 1226) (Dağıtma tarihi : 18 . 3 . 1969) 

X 14. — İstanbul Üniversitesi 1965 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporu. (Millet Mec
lisi 1/366; Cumhuriyet Senatosu 1/968) (S. Sa
yısı : 1227) (Dağıtma tarihi : 18 . 3 1969) 

X 15. — Ege Üniversitesi 1963 bütçe yılı Ke
sinhesap kanunu tasarısının Millet Meclisince ka-



bul olunan oneitnd ve Cumhuriyet Senatosu Büt-. 
çe ve Plân Komisyonu raporu (Mdlleıt Meclisi 
1/43; Cumhuriyet Senatosu 1/959) (S. Sayısı: 
1228) (Dağıtma tarihi: 18 . 3 . 1969) 

X 16. — Ege Üniversitesinin 1964 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet Mec-
İtisi 1/176; Cumhuıiiyet Senatosu 1/971) (S. Sa
yısı: 1229) (Dağıtma tarihi: 18 . 3 . 1969) 

X 17. — Ankara Üniversitesi 1965 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısının Millet Meclisince 
kabul 'olunan, metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Milliet Mec
lisi 1/356; Cumhuriyet Senatosu 1/962) (S. Sa
yısı: 1230) (Dağıtma tarihi: 18 . 3 . 1969) 

X 18. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1965 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısının Mil
let Meclisince kaibul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/343; Cumhuriyet Senatosu 
1/966) (S. Sayısı : 1231) (Dağıtma tarihi : 
18 . 3 . 1969) 

X 19. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1965 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu taisarısmın Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi 1/349; Cumhuriyet Senatosu 1/967) 
(S. Sayısı : 1232) (Dağıtma tarihi : 18.3.1969) 

X 20. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1965 bütçe yılı Kesinhesap kanu
nu tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/348; 
Cumhuriyet Senatosu 1/970) (S. Sayısı : 1233) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 3 . 1969) 

X 21. — Ceza ve ıslah evleri ile iş yurtları 
nın 1959 ve 1960 yılları bilançolarının onan
masına dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 3/410, 3/478; Cumhuriyet Senatosu 2/258) 
(S. Sayısı : 1234) (Dağıtma tarihi : 18.3.1969) 

X 22. — Devlet Üretme Çif tlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1964 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
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tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/174; Cumhu
riyet Senatosu 1/958) (S. Sayısı : 1235) (Da
ğıtma tarihi -. 18 . 3 . 1969) 

X 23. — 1964 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met-

I ni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/172; Cum
huriyet Senatosu 1/964) (S. Sayısı : 1236) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 3 . 1969) 

X 24. — Yalova Kaplıcaları İdaresinin 1963, 
1964 ve 1965 malî yılları bilançolarının onan^ 
masına dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 3/887; Cumhuriyet Senatosu 2/259) (S. Sa
yılı : 1243) (Dağıtma tarihi : 25 . 3 . 1969) 

y 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — T. iC. Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü 
maddesine (d) fıkrasından sonra bir (e) fık
rası eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler, Millî 
Savunma ve Bütçe ve Plân komisyonları rapor
ları (Millet Meclisi 1/237; Cumhuriyet Sena
tosu 1/986) (S. Sayısı : 1244) (Dağıtma tari
hi : 25 . 3 . 1969) 

2. — Gece öğretimi yapan üniversitelerde 
öğretim üyeleri ile yardımcılarına ve diğer per
sonele ek ücret verilmesine dair kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kaibul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu 
(Millet Meclisi 1/552, Cumhuriyet Senatosu 
1/940) (S. Sayısı : 1247) (Dağıtma tarihi : 
28 . 3 . 1969) (Bitiş tarihi : 8 . 4 . 1969) 

X 3. — Kooperatifler kanunu tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (Mil
let Meclisi 1/151; Cumhuriyet Senatosu 1/957) 
(S. Sayısı : 1246) (Dağıtma tarihi 1 . 4 . 1969) 



X 4. — Tarımda asgari ücret tesbiti usulleri 
hakkında 99 sayılı Milletlerarası Çalışma Söz
leşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişle
ri, Turizm ve Tanıtma, Tarım ve Sosyal İşler 
komisyonları raporları. (Millet Meclisi 1/412; 
Cumhuriyet Senatosu 1/974) (S. Sayısı : 1248) 
(Dağıtma tarihi : 2 . 4 . 1969) 

X 5. — 2284 sayılı Türkiye Halk Bankası 
Kanununa bâzı maddeler eklenmesine dair ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 

metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi 
İşler Komisyonu raporu ile Anayasa ve Adalet 
Komisyonu mütalâası ve Bütçe ve Plân Komis
yonu raporu (Millett Meclisi 2/290); Cumhu
riyet Senatosu 2/256) (S. Sayısı : 1250) (Da
ğıtma tarihi : 4 . 4 .1969) 

X6. — Tütün ve tütün tekeli kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/205; Cumhuriyet Senatosu 
1/983) (S. Sayısı : 1249) (Dağıtma tarihi : 
5 . 4 . 1969) 



Toplantı : 8 1 
C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U S. Sayısı : | 

Gece öğretimi yapan üniversitelerde öğretim üyeleri ile yardımcıla
rına ve diğer personele ek ücret verilmesine dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici 
Komisyon raporu (Millet Meclisi 1 / 5 5 2 ; Cumhuriyet Senatosu 1 /940) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 747) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 8 . 1 . 1969 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7106 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 6 . 1 . 1969 tarihli 22 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, gece öğretimi yapan üniversitelerde öğretim üyeleri ile yardımcılarına ve 
diğer personele ek ücret verilmesine dair kamın tasarısı dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 30 . 9 . 1968 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 6 . 1 . 1969 tarihli 22 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 

Geçici Komisyon raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Geçici Komisyonu 27 . 3 . 1969 
Esas No. : 1/940 

Karar No. : 2 
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Millet Meclisinin 6.1.1969 tarihli 22 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
edilen, (Gece öğretimji yapan üniversitelerde öğretini üyeleri ile yardımcılarına ve diğer personele 
«k ücret verilmesine dair kanun tasarısı) ilgili bakanlık temsilcilerinin de hazır bulundukları Ge
çici Komisyonumuzun 27.3.1969 tarihli Birleşiminde tetkik ve müzakere olundu. 

Tasarının gerekçesinde de ifade olunduğu üzıere, kalkınma plânlarımızın zamanında hedeflerine 
ulaşabilmesi ile, belli alanlarda bilhassa ihtiyaç duyduğumuz yüksek vasıflı insangücünün yetiş
tirilmesi arasında çok sıkı bir bağlantı bulunduğu muhakkaktır. 

Ancak, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı sonunda, özellikle fen, teknik ve sağlık bilimleri ala
nında ortaya çıkacak insangücü taleplerini karşılıyabilmek için yetiştirmemiz gerekli eleman sa
yısı, mevcut üniversite ve diğer yüksek öğretim kurumlarının nıormal arz imkânları ile orantılı 
değildir. 

Bu alanlarda talebin süratli bir artış seyri göstermesi, şüphesiz sıhhatli bir kalkınmanın tabiî 
sonucudur. 
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I I - Kanun tasarısı : 
A) Eğitim faaliyetlerini, öncelikle Kalkınma Plânının öngördüğü alanlarda insangücünü ye

tiştirmeye yönieltimetk, 
B) Gece öğretimine geçilebilmesi için, her defasında ayrı bir kanun çıkarılması yerine r 

gece öğretimini üniversiteler seviyede düzenli yen tek bir kanuna sahibolmak, 
C) Gündüz çalışmak zorunda olan gençlere gece öğretimi imkânlarını hazırlamak, 
D) Gün geçtikçe artan yüksek öğretim ihtiyacını karşılamak üzere, bu öğretime hazır 

gençleri daha geniş kadrolar içerisinde eğitilmek gibi olumlu yönleri ile Geçici Komisyonumuzca 
benimsenmiştir. 

Bu görüşün ışığı altında Millet Meclisinde kabul edilen metin aynen kabul edilmiştir. 
I I I - Şu kadar ki ; tasarı, mahiyeti itibariyle yüksek öğretimin muayyen bir ihtiyacına cevap 

verecek nJiteliilktedir. Bu bakımdan üniversitelerin bütün ihtiyaçlarını kapsıyan ve çözüm bekli-
yen konularına cevap verecek hükümleri ihtiva eden - efradını cami, ağyarını mâni - yeni bir 
tasarının tezelden Meclise sevk ve kanunlaşmasını temin konusunda Hükümetin gayret göster
mesi komisyonumuzca temenni mahiyetinde mütalâa olunmuş ve raporumuzda zikredilmesi ka
rarlaştırılmıştır. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Trabzon Bitlis j Kastamonu Bingöl 

ö. L. Hocâoğlu O. Kürümoğlu M. Çamlıca A. H. Yurtsever 

Cumhurbaşkanınca 8. Ü. istanbul Tabiî Üye 
Söz hakkım mahfuzdur H. Berkol (Söz hakkım mahfuzdur 

H. Dener S. Karaman 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1247) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Gece öğretimi yapan üniversitelerde öğretim 
üyeleri ile yardımcılarına ve diğer personele 

ek ücret verilmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Üniversitelerde, 'bağımsız 
fakültelerde, üniversitelere veya bağımsız fa
kültelere bağlı yüksek okullarda gece öğretimi, 
bu öğretimin gerektirdiği ödenek yönünden 
Maliye 'Bakanlığı ile mutabık kalınmak sure
tiyle, ilgili üniversite, yüksek okul veya ba
ğımsız fakülte profesörler kurullarının teklifi, 
Senatonun ve bağımsız fakültelerde genel ku
rulların uygun bulması üzerine, Millî Eğitim 
Balkanının onayı ile yapılır. Bu 'kararın alın
masında Kalkınma Plânının gerelklerine ve özel
likle belli alanlarda memleketin muhtaç olduğu 
insangücünün yetiştirilmesi hususundaki plân 
ilkelerine uyulur. 

MADDE 2. — Üniversitelerde, bağımsız fa
kültelerde ve bunlara 'bağlı olan yüksek: okul
larda gece okutulan derslerin, yapılan semi
ner ve uygulamaların beher, saati için, profe
sörlere (100), doçentlere (75), öğretim görev
lilerine (60), okutman uzman, tercümieci ve 
-asistanlara (50) lira fazla çalışma ücreti verilir. 

Bu kanuna ıgöre görevlendirilen üniversite 
öğretim üyeleriyle öğretim yardımcılarına öde
necek ücretler üniversite tazminatına halel ge
tirmez. Bu ücretler hakkında 7244 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesi hükümleri uygulanmaz. 

MADDE 3. \— Bu kanuna (göre (gece öğreti
mi yapan kurumların gece de çalışacak dekan 
ve müdürlerine (600), fakülte (sekreterlerine 
(500), müdür İve şeflerine (450), aylıklı veya 
ücretli memurlarına (400), (hizmetlilerine (300) 
lira aylık veya ücretlerine ek 'olarak fazla çalış
ma ücreti verilir. 

Gece Öğretiminin devam ettiği süre içinde 
bu iş için (görevlendirilecek, (aylıklı ve ücretli 
memurlar ile hizmetlilerin sayısı alman Öğren
ci, kullanılan tesisler Ve zaruri ihtiyaçlar <göz 
önünde tutularak fakülte yönetim kurulu tara
fından tesbit olunur. 

MADDE (4. i— B u kanuna göre verilecek 
ders ıseminer ve (Uygulama ücretleriyle diğer 

CUMHURİYET SENATOSU GEÇİCİ 
KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ METİN 

G-ece öğretimi yapan üniversitelerde öğretim 
üyeleri ile yardımcılarına ve diğer personele ek 

ücret verübnesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul (edi
len 1 neti ımadde laynıen (kabul leldlillmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul -edi
len '2 nc'i madde aynen Ikabnl edilmiştir. 

MADDE ,3. — Millet Meclisince kabul edi
len 3 (nçiü ımadde aynlen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edi
len 4 nıcü ımadde taynen kabul edilmıişjtlk". 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1247) 



Millet Meclisinin, kabul ettiği metin 

personel ücretlerine müstehak olabilmek için bu 
görevlerin fiilen ifa edilmesi lâzımdır. 

Öğretim ve ısınav iayları dışında bu ücretler 
ödenmez. Ancak, öğretim ve sınav ayları dışın
da ıgece öğretiminin (gerektirdiği işlerde mesai 
saatleri dışında bilfiil çalıştırılan aylıklı ve üc
retli memurlar ile hizmetlilere fazla çalışma üc
reti verilmesine devam edilir. 

MADDE (5. f— Bu kanunda fsarahat bulun-
mıyan hususlarda ilgili üniversitenin veya ba
ğımsız fakültenin tabi olduğu kanunların (hü
kümleri uygulanır. 

MADDE İ6. — Öğretim üye ve yardımcıla
rının Ibu kanuna (göre (okutacakları haftalık 
ders, yapacakları seminer ve uygulama saatleri
nin toplamı, gündüz okuttukları ve Saptıkları 
haftalık ders, seminer ve uygulama saatlerinin 
toplamını aşamaz. 

MADDE 7. ı— 6 Ocak İİ966 tarih ve v707 sa
yılı Kanunla 22 Şubat 1968 tarih ve 1014 sayı
lı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihte Igece -öğretimi yapan üniversite
lerde mevcut öğrenciler normal öğrenim süresi 
içinde mezun oluncaya kadar her hangi bir iş
leme lüzum kalmaksızın, gece öğrenimine bu 
kanuna Igöre devam edilir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 6 . 1 . ,1966 tarih 
ve 707 isayılı (Kanunun (2 nci maddesinin son 
fıkrasında tesbit edilmiş olan, (şef, memur ve 
hizmetli sayısının bu kanuna intibakı, bu kanu
nun yürürlüğe girmesi tarihinden itibaren, üç 
ay içinde sağlanır. 

MADDE <$. ;— Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 9. — Bu kanunun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

. . . . ) • . . 

Cumhuriyet Senatosu Oeçicli Komisyonunun 
Ikabul ettiği metini 

MADDE '5. — Millet Meclisince kabul edi-
len 5 ncd madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet MecMnee [kabul '.edi
len 6 tmcı madde aynen Ikabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisince kabul .edi
len 7 ncd madde aynen ıkabul edilmiştir. 

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

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

MADDE 8. — Millet Meclisince kabul 'edi
len 8 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisince kabul edi
len 9 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1247) 


