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1. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

O : 1 

Bakanlar Kurulunun yeniden teşkili için, 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 102 nci 
maddesi gereğince; Adalet Partisi Genel Baş
kam ve İsparta Milletvekili Süleyman De-
nıirel'i Başbakan olarak tâyin ettiğine ve 
atanacak bakanların ayrıca bUdirileceğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu, bilgi edi
nildi. * 

4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 
2 . 10 . 1960 tarih ve 115 savdı Kanunla de
ğiştirilen 32 ve 38 nci maddelerinde değişik
lik yapılmasına, bir ek ve iki geçici madde 
ilâvesine ve 7163 savlı Kanunun 19 ncu mad
desinin değiştirilmesine dair akmın tasansı-
mn görüşülmesini temin maksadiyle ve mün
hasıran mezkûr tasarıyı müzakere etmek 
üzere Genel Kurulun 27 EMm 1969 Pazar

tesi günü saat 15,00 te toplanması hususunda 
Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı Yiğit Kö-
ker'm önergesi okundu ve kabul edildi. 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanu
na bâzı maddeler eklenmesine dair kamm ta-
sarısı görüşüldü ve tasarmm kanunlaşması 
kabul olundu. 

Alman karar gereğince, 27 EMm 1969 Pa
zartesi günü saat 15,00 te toplanılmak üzere bir
leşime saat 19,45 te son verildi. 

* Başkan Kâtip 
B a ş v e k i l i Eskişehir 
Littfi Tokoilu Ömer hcuzal 

' Kâtip 
Denizli 

Hüseyin Atmaca 

Türk isçilerinin yıllardan beri beklediği 
tsci Emeklifik Kanununun Cumhuriyet Senatosu
nun ilk toplantısında kabul edilmiş olmasından 
dolayı duydukları memnuniyeti ifade eden ve 
teşekkürlerini bildiren, Türk - fa Başkanı Sey-
fi Demirsoy ve Yol - İs Federasyonu Yönetim 
Kurulunun telgrafları okundu, U d edinildi. 

4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 
20 . 10 . 1960 tarih ve 115 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 32 ve 38 nci maddelerinde değişildik 
yapılmasuıa, bir ek ve iki geçici madde ilâve
sine ve 7163 sayılı Kanununa ncu maddesi-

BU BİRLEŞİM TUTANAK ÖZETİ 

•*ı değiştirilmesine dair kanun tasarısı görü
l d ü ve'tasarının kanunlaşması kabul olundu. 

1 Kasım 1969 Cumartesi günü saat 15,00 te 
+oplanılmak üzere birleşime saat 23,05 te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Baskanveküi Eskişehir 
Lût'/i Tokoğlu Ömer Vcuml 

Kâtip 
Yozgat 

Sad* Artukmac 

Rapor 

1. - 4936 sayılı ünervesiteler Kanununun 
27 . 10 . 1960 tarih ve 115 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 32 ve 38 nci maddelerinde değişiklik 
yapılmasına, bir ek ve iki geçici madde ilâve-

3. — GELEN KÂĞITLAR 

sine ve 7163 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tasansmm Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu (Millet 
Meclisi 1/643"; Cumhuriyet Senatosu 1/1023) 
(S. Sayısı : 1278) (Dağıtma tarihi 25 .10 .1969) 

..* «»»©<«» . «... 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN - Başkanvekffl Lûtfi Tokoğlu 

KÂTİPLER: Ömer Ucuzal (Eskişehir), Sadık Artukmaç (Yozgat) 

B A Ş K A N - Muhterem senatörler, 71 nci Birleşimi açıyorum. 

4. - YOKLAMA 

BAŞKAN - Yoklama yapılacaktır, efendim. (Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN - Muhterem senatörler, yeter 
sayı vardır, görüşmelere başlıyoruz efendim. 

Bir önerge vardır, okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 

Kars'ta yayınlanan bir gazetede, yeni seçil
miş bir milletvekili; Cumhuriyet Devrinin hü
kümetlerini ağır şekilde itham etmiş ve yurt 
bütünlüğünü zedeleyen, Kars halkını tahkir 
eden beyanatta bulunmuştur. Olayı, Hükümetin 
dikkatine sunmak ve yasama' organı önünde ka
mu oyuna duyurmak üzere, İçtüzüğün 54 ncü 
maddesi uyarınca, mevzu ve mahiyetini belirt
tiğim konuda gündem dışı söz verilmesini s a ™ 
ile arz ederim. 

Kars 
Sırrı Atalay 

BAŞKAN - Muhterem Atalay. 70 nci Bir
leşimde'almış olduğumuz kararı "okuyorum : 

«4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 
27 . 10 . 1960 tarih ve 115 sayılı Kanunla deriş
tirilen 32 ve 38 nci maddelerinde değişiklik ya
pılmasına, bir ek ve iki geçici madde ilâve
sine ve 7163 sayılı KanunmT19 ncu maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu geçici komisyonu raporunu 
münhasıran müzakeresine tahsis edilmek üze
re...» Bugünkü müzakeremiz karara bağlan

mıştır. Bu sebepten zatıâlinize gündem dışı 
sözveremiyeceğim. 

SIRRI ATALAY (Kars) - Sayın Başkan, 
bir hususu arz etmeme izin verir misiniz? 

BAŞKAN-Buyurunuz . 
SIRRI ATALAY (Kars) - Gündem dışı ko

nuşma, gündem dışı konuşma olma niteliği ile, 
ister bağlı bir gündemde olsun, ister normal 
bir gündemde olsun, bağlı ve normal gündem
lerin dışında yapılacak bir konuşma olabileceği 
cihetle, bütçe hariç, bütün gündemlerde gün
dem dışı konuşma mümkündür. Bu sebepten 
söz verilmemesi, tüzük ve geleneğe uygun de
ğildir. 

BAŞKAN - Muhterem Atalay, görüşlerimiz 
farklı 'tecelli etmektedir. Fakat, bütün mese
leleri Yüce Senato doğru yolda halletmeye muk
tedirdir. Bu sebepten direniyorsamz Yüce Se
natonun oylarına arz edeceğim efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) - Direniyorum 
efendim. 

BAŞKAN - Muhterem senatörler, Sayın 
Atalay, önergelerinde direniyorlar. Oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Muhterem senatörler, Başkanlık Divanın
da reyler üzerinde anlaşmazlık vardır. Bu se
bepten ayağa kalkılarak sayım yapılacaktır. 
Kabul edenler lütfen ayağa kalksınlar... Efen
dim kabul etmiyenler...51 oyla reddedilmiştir, 
efendim. 

1. - Türk - İş Başkanlığının, tsci Emeklilik 
Kanununnn Cumhuriyet Senatosunda kabulü 
münasebetiyle teşekkür telgrafı. 

SUNUKLAR VE TELGRAFLAR 

BAŞKAN - Muhterem senatörler, gündeme 
geçmeden, 23 Ekim 1969 Perşembe günkü Bir
leşimde işçi emekliliği ile ilgili kanun tasarısı-
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nııı Yüce Senatoda müzakere edilip, kanunlaş
ması dolayısiyle Başkanlığa gönderilmiş telgraf
lar var, okutuyorum, efendim. (C. H. P. sırala
rından «okutulmaz» sesleri.) 

Muhterem senatörler, Türk - îş'ten ve diğer 
sendikalardan Yüce Senatomuza teşekkür tel
grafıdır. O sebepten okutuyorum. Çünkü, oku
tulması temennisi vardır. 

Sayın Lûtfi Tokoğlu 
C. Senatosu Baskanvekili 

«Türk isçilerinin yıllardan beri beklediği İşçi 
Emeklilik kanununun Cumhuriyet Senatosunun 
ilk toplantısında kabul edilmiş olmasından duy
duğumuz memnuniyeti size iletmek isteriz. 

Değerli Başkanlığınızda yapılan toplantıda, 
sosyal güvenliğin sağlanmasında en önemli 
adımlardan biri daha atılmış olmaktadır. Bu ba
kımdan, başta zatıâliniz olmak üzere, Komisyon 
Başkanı Sayın Yiğit Köker ve Komisyon üye
lerine ve senatörlere duyurulması ricasiyîe te
şekkürlerimizi sunarız. 

Türk - İş Başkam 
Seyfi Demirsoy dûn. 

6. - GÖRÜŞÜLEN İSLER 

BAŞKAN - Muhterem senatörler, günde
min müzakeresine geçiyoruz, efendim. 

1. - 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 
27 .10 . 1960 tarih ve 115 sayüı Kanunla de-
ğiştirilen 32 ve 38 nci maddelerinde değişiklik 
yapılmasına, Ur ek ve iki geçici madde ilâvesine 
ve 7163 saydı Kanunun 19 nen maddesinin, de
ğiştirmesine dair kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 
1/643; Cumhuriytt Senatosu 1/1023) (S Sayısı : 
1278) (1) 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur, efen
dim. 

2. - Yol - îş Federasyonu Yönetim Kumdu 
Başkanlığının, İşçi EmeMüik Kanununnn Cum
huriyet Senatosunda kabulü münasebetiyle te
şekkür telgrafı. 

BAŞKAN - Bir telgraf daha var, okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Yıllardan beri beklenen İşçi Emeklilik Kanu
nunu çıkarmakla işçilerimizi ve ailelerini mutlu 
kıldınız. Şahsınızda bütün senatörlerimize en de
rin hürmetlerimizi sunarız. 

Saygılarımızla. 

Yol - İş Federasyonu Yönetim Kurulu 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur, efen-

BAŞKAN - Muhterem senatörler, müzake
re edeceğimiz Geçici Komisyon raporunun okun
masını oylarınıza* arz ediyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Raporun okunmaması 
kararlaştırılmıştır, efendim. 

Tasarının tümü üzerinde görüşmelere başlı
yoruz, efendim. Tümü üzerinde söz istiyen sa
yın üyeler?... Tesbit ediniz, efendim. 

Muhterem senatörler, şu ana kadar söz almış 
sayın üyelerin adlarını takdim ediyorum : Sa
yın Hüseyin Öztürk, Sayın Bilgen, Sayın Tarık 
Remzi Baltan, Sayın Hazer, Sayın Dikeçligil, 
Sayın Ucuzal, Sayın Atmaca, Sayın Arif Yurtse
ver. («Grup adına da söz istiyoruz.» sesleri) 
Hay, hay, tesbit ederiz, efendim. 

(1) 1278 S. Saydı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

İLYAS KARAÖZ (Muğla) - Sayın Başkan, 
bir hususu arz etmeme müsaade eder misiniz? 

B A Ş K A N - P e k i , efendim. 

İLYAS KARAÖZ (Muğla) - Bu konuşma
ların lehte, aleyhte ve üzerinde olarak tasnif 
edilmesini rica ediyorum. 

B A Ş K A N - P e k i , efendim. 

Sayın Yıldız, şahsınız adına söz aldınız, de
ğil mi efendim? 
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AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) - Evet. 
BAŞKAN — Muhterem senatörler, grupları 

adına söz istiyen sayın üyeleri, söz isteyiş sıra
sına göre takdim ediyorum : 

A. P. Grupu adına Saym Celâl Ertuğ, C. H. P. 
Grupu adına Sayın Fikret Gündoğan, G. P. Gru
pu adına Saym Sedat Çunıralı, Mîllî Birlik Gru
pu adına Sayın Karavelioğlurdur, 

Şahısları adına söz istiyen saym üyeleri, - z 
isteyiş sıralarma göre, takdim ediyorum efen
dim. 

Saym Öztürk, Saym Bügen, Sayın Baltan, 
Sayın Hazer, Saym Dikeb i l , Sayın Ucuzal, 
Saym Atmaca, Sayın Yurtsever, Saym Yıldız, 
Saym Ortaç, Saym Eürümoğlu, Saym Karaman, 
Saym Bavsoy. 

'FAİK'ATATÜST (Uşak) - Sayın Başkam, 
söz istedim, iki üç defa ibaret ettim, yazmadı-
m İstirham ediyorum. ' 

BAŞKAN — Sayın Atayurt, saym kâtip 
üyelerin tesbit eteüs oldukları isimleri şuaya 
koymuştum. ZatıMinizi, l̂ ana verilen listelerde 
olmadanız kin, sıraya koymamrtmı. Simdi 
zailinizi de sıraya ithal etmiş bulunuyorum. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) - Bir 
önerge var, Saym Ba*an. 

BAHKAN — Gönderihm, efendim. 
Muhterem senatörler, l,u kanun taba-.,ı üre

rinde söz istiyen dört gruptan «ayn 11 sayın se
natör söz talebinde W,mdular'. Bu s e k t e n iç
tüzüğün 58 ncı maddecln 2 nci fık-a^.ı tat
bik ediyorum. Lehte, aleyhte ve üzerinde olmak 
üzere muhterem senatörlere söz verilecektir. 

Şimdi, teker teker okuyup saym üyelerden 
lehte, aleyhte veya üzerinde söz istediklerini tes-
bit edeceğim efendim. 

Saym Öztürk?.... Üzerinde 
Saym Bilgen?.... Tahdidin aleyhinde 
Saym Baltan?,... Üzerinde 
Saym Hazer?.... Aleyhinde 
Sayın Dikedir?.,,. Lehinde 
Sayı-. Ucuzal?.... Lehinde,.... 
Saym Atma-,a?..,, Lehinde 
Sayın Yurtsever?..,, Üzerinde 
Saym Yıl*z?.... Üzerinde,..,. 
Saym Ortaç?.... Üzerinde 
Saym Kürümoğlu?.... 
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) - Bir mad

de eklenmesinin aleyhinde olmak "özere, Mimde-
yim. 
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BAŞKAN — Sayın Karaman?.... Üzerinde,... 
Saym Baysoy?.... Aleyhinde 
Saym Atayurt?.... Üzerinde..... 
Saym Akça?.... Lehinde ' 
Saym Somunoğiu?.... Üzerinde 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Ertuğ. 

Buyurunuz efendim. 

ADALET PARTİSİ GEÜPU ADINA CE
LÂL ERTUĞ (Elâzığ) - Sayın Başkan, değer
li senatörler; huzurlarınızdaH kanun, üniversi
telere getirilen yeni tazminat hakları üzerindeki 
kanun tasarısı hakkında grupum adma arzı ma
lûmat edeceğim, 

Muhterem senatörler, bu tasarı üniversite 
öğretim üyelerimizin, özellikle asistanlarımın 
k M e bulundukları malî imkânları ıslah mak-
skiyle getirilmiş Mr tasarıdır. Bu tasarı, Mil
let Meclisi Millî Eğitim Komisyonunda müza
kere edilirken mâna ve şümulü biraz değiştiri
lerek ve genişletilerek âdeta bir üniversite re
form kanunu halinde prezante edilmek istenmiş 
İ,Iİ. Büâhara, Cumhuriyet Senatosu veyahut 
Millet Meclisinin kanatlan arasındaki temaslar 
ve Mlhassa siyasi teşekküllerin bu kanunun ha
kiki mânasının meydana çıkarılması yolundaki 
»'ayretleri, Millet Meclisi * Millî Etttbn Komis
y o n d a ibran şeldin Heyeti Umumiyece ka-
Ml ekmemesini ve ancak bir tazminat tasarısı 
Wi ,de MİTet T W . . arzmı sonuclandırmış-
tı-, W * ı de Yüksek huzurlarınıza ~bir tazmi
nat t a » ™ halinde intikal etmiş bulunmakta-
«Lr. E„ hususa değinmenin ehemmiyetini işaret 
etmek istiyorum. Çünkü, bu kanunun gerek 
Meclislerimizde, gerekse kamu oyu önündeki 
m&akaşalarında bir üniversite reform kanu-
nunu halinde mütalâa edilmesi ve ileri sürülen 
yaraların da bu açıdan değerlendirildiği vaki 
olmuştur Hattâ bu, Parlâmento dışına, o şe
kilde aksettirilmiştir ki, üniversite çevresindeki 
öğrenci ve öğretim üyelerinin reaksiyonlariyle 
k a ^ a n r ^ t ı r Sanki bir üniversite reform ta¬ 
s ^ ı ^inniş de bu tasarı başka bir şekle inld-
m V e t - h Tazminat Kanunu haline gelmiş gibi 
d ü ş ü n ü ş t ü r 

Muhterem Senatörler, bu konuda, yani üni-
vermelerimizin, üniversiter eğitimimizin içinde 
bulunduğu tamtamlar konusunda türlü vesile
lerle Cumhuriyet Senatosunda tartışmalar ya
pılmış ve üniversitelerimizin daha iyi randıman 
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vermesi ve meselelerinin halli için Parlâmento 
ne gibi yardımda bulunur amacı üe bir korniş-
yon teşkil edilmiştir. Ondan sonra, özel okul
lar konusu ile ilgili ayn bir komisyon teşkil 
edilmiştir. Yani, özel ve resmî veçhesiyle yük
sek öğrenim sahasındaki sıkıntılar ve Türk 
eğitim sisteminin yüksek öğrenim sathındaki, 
platformundaki meseleler Cumhuriyet Senato
su huzurunda enine, boyuna tartışılmışta. Bu 
itibarla, Yüce Senatonun, yüksek öğrenim me
selelerimiz hakkındaki bilgileri, etütleri ilmî bir 
neticeye varabilmemizi mümkün kılacak sevi
yededir, niteliktedir. Cumhuriyet Senatosu Ha-
zırhksız değildir. Bu husus üzerinde ısrarla du-
ruşumuuzn sebebi; tekrar ediyorum, bu kamı-' 
mm asla bir üniversite reform kanunu olmadı
ğım mutlak surette ve peşin olarak kabul etme
miz lâzımdır Üniversite 'reformu lâzım de«ü 
midir' Bunu sağlıyacak kanunlar lâzım değil 
midir^ Şiddetle lüzum vardır Esasen Cumhu
riyet Senatomuz demin arz ettiğim vesilelerle 
bu münakaşalara girmiş ve kararını da daha 
doğrusu kanaatim da aşağı - yukarı b r çizo-i 
üzerimle toplamıştır. 

Muhterem Senatörler, malûmuâliniz, bugün 
üniversitelerimiz ve yüksek okullananız büyük 
bir sıkıntı içerisindedir, meselâ teknik alanda 
olsun, sosyal ilimler alanında olsun üniversiteyi 
bitiren bir öğrenci kabiliyetli ve liyakatli ve 
ilerisi için ümit vadeden bir öğrenci, öğretim 
meslekinde kalmayı gözüne alamamaktadır. Se
bep- malûmuâlüeriniz olduğu veçhüe kendi
lerde verilen ücret hakikaten çok sene öncele
rin tesbit ettiği bir kıstas içerisinde; 400 - 500 
lira civarındadır Buna mukabil meselâ bir 
Kimya Fakültesini bitiren öğrenciyi ele aİakm; 
Kimya Fakültesini bitiren Kİbr.ya Mühendisine 
dışarıda bunun katlarca üstünde 1 500 - 2 000 -
3 'oOO lira veya daha büyük miktarda aylıkla 
hizmet sahaları bulunmaktadır. Bırakınız müs
pet ilimleri, diğer dallarda da aynı durum 
vardır. Bu sebeptendir ki, eskiden asistanlar, 
profesörlerin arkasında asistan olmak için bü
yük bir gayret içerisinde koşarlarken'bugün 
üniversite öğretim üyeleri öyle'bir hale gelmiş-
lerdir M, asistanlığa talebe bulabilmek için 
mezunlara âdeta rica etmeye, onlara tatlı vaatte 
bulunmaya mecbur kamuslardır. Böylece, bugün 
huzurlarımıza gelen bu tasarı, yıllardır Meclis-
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lerimizde, Bütçe Komisyonunda konuşulması 
yapılan ve herkesin üzerinde müttefik olduğu 
büyük bir aksaklığı gidermekte, asistanlarımı
za, maaşlarına ilâveten verilen 200 liraya muka
bil 1 000 lira, 1 250 lira, bâzı asistanlara da 
1 350 lira tazminat imkânını sağlamaktadır. 

Şimdi, bu noktayı bilhassa vuzuhla huzurla
rınızda belirtmeye çahst.ni. Yani, kanunun nüh-
rakı, asıl can noktası' asistanların, asistanlık 
müessesesinin bundan sonra işler halde yaşatıl
masını sağlamaktır. Millet Meclisi Millî Eğitim 
Komisyonunda müzakere edilirken şu nok
tainazar da ortaya atılmıştır. Denilmiştir ki, 
«asistanlık müessesesine verilecek haklar» ka
bul. Ama, buna ilâveten yüksek öğrenim mües
seselerimizi daha randımanlı, daha verimli hale 
getirebilmek için tam gün çalışma esasını da 
ithal edelim» Ve buna mukabil de öğretim üye
lerinin haiz oldukları sıfatların karşısına birta
kım ödenekler konmuştur. Meselâ; profesörlere 
bin lira, doçentlere 3 bin lira gibi, birtakım 
rakamlar tesbit edilmiştir, Millet Meclisi En-
cümeninde. Bu, elbetteki Parlâmentonun daima 
can ve gönülden arzu edebileceği bir fedakârlık
tır ve bu, komisyonda kabul edilmiş, fakat heyeti 
umumiyeye inmeden önce Bütçe Komisyonunun 
da, mah finansman imkânsızlıklarına Hüküme-
tin itirazı üzerine, tekrar tezekkür edilmek üze
re komisyonlar arasında bir konu olarak ele 
alınmıştır Maliye Bakanının; bütçe imkânlan-
mn getirilen tazminat miktarlarına kâfi gelemi-
yeceği hususundaki itirazı gerekse başka fak-
törlerle tam gün yani fail tüne çalışma hu
susu, bu tasandan çıkarılmıştır. * ' 

Muhterem arkadaşlanm, bu konuda zannedi
yorum ki, tartışmalar olacaktır. Fakat bilhas
sa bu konuda mütalâa beyan buyuracak değerli 
Senatör arkadaşlarıma su hususu arz etmek is
terim ki, full - 'time caymaya taraftar olmaya-
cak bir tek insan yoiur , gerek üniversite içe
risinde, gerekse Yüce Parlâmentoda. Muhakkak 
ki, üniversitelerde tam gün çalışma esastır, ga
yedir ve bunu temin etmek de zarurettir. Ni
tekim, Türkiye'de bugün sekiz üniversite var
dır, bu üniversitelerin bir kaçı 4936 sayılı Ka
nuna göredir. Yani, klâsik üniversite katagori-
sindedir. Diğerleri de, başka kanunlarla, özel 
kanunlarla yönetilmektedir. Bir tanesi, MÜH 
Eğitim Bakanlığına bağlı olmak suretiyle, ken-
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dişine has özel kanunla Hacettepe üniversitesi, 
bir tanesi gene kendisine has özel bir kanunla 
Orta - Doğu Teknik üniversitesi. Orta - Doğu 
Teknik Üniversitesindeki görevlendirme siste
miyle 4936 sayılı Kanuna tabi o t o üniversiteler 
arasındaki görevlendirme, ücret ödeme sistemi 
tamamen farklıdır. Bir tarafta mukaveleli sis
tem vardır, bir tarafta da klâsik barem sistemi 
vardır. Bilhassa malî özellikler bakımından tte 
tip çıkıyor karsmıza. Orta - Doğu, mukavele 
sistemi ile, 4936'sayılı Kanuna tabi üniversiteler 
doğrudan doğruya baremle, bunun dışında Ha
cettepe de, bâzı özel imkânlar tanımak suretiyle, 
hususi bir bünye arz etmektedir. 

Muhterem senatörler, malî imkânların, büt
çenin dengesi bakımından, o seviyede istenen; 
3 000 - 4 000 gibi rakamlarla ifade edilen öde
nekleri vermeye müsaidolmadığını Maliye Ba
kanımız söylemiştir. Bütçe Komisvonunda ka
bul edilen rakamlar tahakkuk "etsevdi Millî 
Eğitim Bakanlığına 160 milyonluk "bir malî 
porte getiriyordu. Meclisin son verdiği şekilde 
ise 50 - 60 milyon civarında malî porte getiril
mektedir. Maliye Bakanımızca, bunun kabili 
tahakkuk hudutlar içerisinde olduğu beyan edil
miştir. 

Şimdi, muhterem senatörler, Millî Eğitim 
Komisyonunda kabul edilen, profesörlere 4 000, 
asistanlara 3 000 lira gibi ödeneklerle Full - Ti
me çalıştırmayı işletebilir mi idik, işletemez mi 
idik? * 

Evvelâ, şu kanaate doğru gözüyle bakmak 
lâzımcUr ki; bu ödeneklerle, bu miktar ödenek
lerle üniversite hocalarını «Full - Time çalışa
caksın, tam gün çalışacaksın» diye üniversite
lerimize bağlamamıza iki mâni vardır. Bir tane
si, bu ödenekler kâfi değildir, esasen Maliye 
de bunu karşılıyacak durumda değilim demek
tedir. ikincisi; asıl mühim olanı, cok muhterem 
senatörler bu hususa bilhassa 'dikkatlerinizi 
arz etmek istiyorum Full - Time çalışma deyin
ce bir yüksek öğrenim müessesesinde bütün gün 
çalışma adiyle çalışma sistemim uyguladığımız 
Lkdirde evvelâ'onun şartlarını tahakkuk ettir
memiz onun şartlanın hazırlamamız lâzımdır 
Üniversitelere bugünkü kadrolariyle bugünkü 
öğrenim T U ^ T m e * l â istanbul « n b S t a 
smi m M ^ l a r a k a r r e d e y i m L T S ™ X 
yüksek etalerimzk bir komisyonda $ 4 u Z 
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bir üyeniz olarak - istanbul üniversitesinde bu-
gün talebe mevcudu 33 bindir. Gerek hocalar
la, öğretim kadrolariyle yaptığımız temaslar, 
gerekse mahallî incelemelerde İstanbul Üniver
sitesinin öğretim kapasitesinin 10 bin talebeyi 
geçemiyeceğini tesbit etmiş bulunmaktayız. Me
selâ, Hukuk Fakültesini ele alalım, saym sena-
törler, Hukuk Fakültesinde 10 bin talebe kap*. 
Udu-. Her sınıfa ortalama 2 500 - 3 000 öğrenci 
düşmektedir. 

Şimdi, öğrenim sistemini ele alalım: Öğre
nim sistemimiz; takrir eden hoca, dinliyen ta
lebe şeklindedir. Takrir eden hoca nerede? Bü
yük dershanelerde. Kao kişilik? 200 kişilik 
dershanelerde. En geniş' dershanelerde. Hoca 
gelir dersini verir. 2 - 3 bin talebe dershanede 
oturmak imkânnıı sabah erken, gece yansı gel
mek suretiyle yer bulursa derslerini dinler, ta-
kibeder, ki tamamen bu da skolâstik bir sis
temdir, yani söyliyen, dinliyen, not alan, not-
lan ezberliyen ve imtihanda tekrarhyan bir 
mekanizmadır. Böyle öğrenim yapan bir mües
seseye şimdi biz diyeceğiz ki, "«siz sayın hoca
lar, günde bir saat, iki saat, haftada üç saat, 
sekiz saat ne kadarsa ders ver. Üniversiteden 
akşam saat 17,00 ye kadar çıkmıyacaksın, otu
racaksın burada» Buna mukabil, arkeoloji var, 
Sümeroloji var. Daha böyle öğrenim sahası çok 
spesiyalize olan sahalar," alanlar var. Buradaki 
hocalann senede 2 - 3 - 5 - 8 konferansı var, 
ama oturuyor, araştırma yapıyor, çalışma yapı-
yor. Şimdi, bunlara da, «illâ sen burada otu-
racaksın, saat 17,00 ye kadar oturacaksm, bu
na mukabil sana şu kadar lira tazminat verece
ğim» gibi bir değişiklik yapmakla üniversite 
reformu ve tam gün çahşma şartını ideal mâ-
nasiyle tahakkuk ettirmiş olamıyacağız Nasıl 
olacaktır? Bugün yüksek öğrenLdeM sistem 
tamamen değişmTstıY SöyUyenhoca dinliyen ta
lebe yerine düşünen talebe ve fikir antrenör
lüğü yapan hoca kaîm olmuştur Küçük grup-
lar haünde hocalarla talebelerin müşterek ç a l i 
malan kaîm olmuştur Çünkü yüks'ek öğrenim 
müessesesinde öğretilen şey bir kalıp değildir 
öğrenciye öğretilecek şey düşünme, muhake-
me ve bir neticeye vâsıl o ma melekesidir Bu 
eğitimi yaparken, yani öğrencinin ilmî formas
yonunu temin ederken şu, şu bilgiyi kafasına 
aktarmış olmuyor. O halde seminer salonlan-
IUZ olacak, labortavarlarınız olacak, araştırma 
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esasına dayanan bölümleriniz olacak ve küçük 
gruplar - halinde çalışacak dünyanın hiçbir 
üniversitesinde bir sınıfa 100 ün" üzerrnde tale
be ahndığı yaki değildir. Yabancı memleketler
de biz bunu söylediğimiz, 250 tıp talebesi alı
yoruz dediMmiz zaman, karşımızdakiler, «na
sıl buna muvaffak olursunuz» diye hayret 
etmişlerdir Çünkü, dünyacı her tarafında, 
müspet ilimlerde 4 öğrencive bir öğretim üyesi 
sosyal ilimlerde âzami 10" öğrenciye bir Lt-
tim üyesi nisbeti asîa bozulmaz Bu bizim üni
versitelerimizde bozulmuştur ve.-art,lar içerisin
de olan üniversitelere öğretim ~ üyelerini tam 
gün bağlamak suretiyle hiçbir netice almaya ve 
tanu refo™ diye ilân etmeye reform diye mâ-
~ ^ w a imlân veihtimal yoktur Su hal-
de refor^ konCsîvo->unİ bu tarafa. toya-

K S S a d i v e ^ o r i o b r 

d, ^'"cok vahim k m X v e ^ i s t a n b t "ü> 
, Z i ^ l e c e ^ öÎetta, ü v l r i kavn*V w " 

n T r ^ ^ m T ^ B T j L n ü m tlzminatm 

sek tutulmuştur Me ela profe o 1er ıçm tan 

Tİ 200 id 1 000 1 200 e 5 Tmîsh ' cİa" 
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esore * uou lira veriyoruz, enne ı wv - ı suu 
lira geçecektir Doçen le re1 50u hra tazminat 
var, halen 8001 Uradır 1 500 hra oluyor asistan
larımıza 1 000 - 1 250 - 1 350 hra gibi farkh 
kategorilerde tazminat artması °relmektedir. 

Şimdi, tahmin ediyorum ki, buradaki konuş
malarda üniversiter eğitimindeki köklü reform
lara ait tartışmalar, kanaatler, fikirler tekrar 
ortaya atılacaktır, tekrarlanacaktır. Bu, Yüce 
Senatonun bu meseleye karşı hassasiyetinden ve 
vukufundan dolayıdır. Fakat bu kanunun re
formu tazammun etmediğini biliyoruz. Esasen 

r,u kanunun Millî Eğitim Komisyonunda bir 
reform kanunu haline dirilmesi" düşünüldüğü 
saman o sırada henüz üniversitelerimizden ge
len teklifler, tamam değimi, thvversite otono-
misi dolayısiyle î:u kanun ^- i k l i M e>- inin üni
versiteden gelmesi j-erekir. ' £webe üç üniver
siteden gelmiştir. Burin, zannediyorum ki 7 
vmiversitesain 6 ondan gelmiştir Mülî Eğitirı 
Bakanlığı da bunları birleştHp diğ'er organ
larla beraber, !:ir üniversite r e fo™ kanunu 
ha^rlar^aktadır. Su halde eğitim ve cğ.-enim-
deki reformist görikeri burada bir taral ' ayır 
ıak ı^mriyeti-ıdeyiz Btadi» halde bu te¬ 

Elemli veya arWannrzı veya talilerimizi Par¬ 
İî-BiSo olarak önümüze «iecek ü n i v e ^ e re¬ 
forrıu kG.nunundP can lanmaya cal ^ n ve¬ 
"tre-d™ Hükü-ıeti b>< k a ^ n u ^ n önce I 
S-İn'z diy~ t^'yil- ^ ' " ^ 1 . 
»ak ' t a ta~sanmn o l d t t r ^ ^ r ^ ç m e inde bü" 
yüv i h t ^ a " l ^ ı d e tannan ha t tU-nün için y ... , = anae i n a n a n , hatt. b,nun ıçm 

erini 
ve' " o r î ^ T e ^ k c ^ ' o K - I k c ^ r î l y d e ^ 

C l u - l-Â^e^TZTV^alarr^teri11 

lere, h.şv^'g^gö^SL üyel nlmzrtlerini 

M W c b i r T C a n " 4 * ™ X * X ' i Z 3 7 

dr"" o'^ce a^anbrının S X « n ^ d ^ n t " 

Kf :^ "".* ,rt ?'• T T - t î^7 
; ; " ' ' - ^ «*> ^ f g 8 ™ «an Tur,: Milleti-
:ım. yapabileceği feaakarlık bu kadar oluyor. 

Hnhtercm arkadaşlarım, bu arada asistanlık 
c-^nlaana dâhil ve Sağhk Bakanlığı hizmetinde 
çal: an asistan arkadaşlarımızın bu kanun çar-
ço^si içinde mütalâa edilmediği söz konusu ol-
nıaMadır. Zannediyorum, burada da, dile geti
rilecektir. Bu kanunun raanasmı, e=pvisini sı-
m.-v,nı yüksek huzurlarında izaha' çakstım. 
3u, doğadan doğruya yüksek öğrenün müe^e-
sa^ indeki asistan ve eğretim üyelerini ilgilen
diren ve 4938 115, 7163 savdı kanunlarda bâ-
* ıraddelerin de^tirihesiyle ilgili bir kanun
dur Sağhk Bakanlığına ait asistan arkadas'a-
™ L bunun icinde mütalâa edilmesine ka-
nu; tekniği bakımindan 'imkân yoktur Ancak 
bu 'ha^ı dengesizlik veyahut oJarm böyle bir 
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BALKAİT - Sayın Ertuğ, teşekkür ederim 
efendim. 

0. H. ?. Grupu adına Sayın Gündoğan, bu
yurunuz efendim. 

ü. H. P. GRUPU ADINA FİKEET GÜNDO-
ĞAN (istaııbul) - Sayın Başkan, değerli arka-
daşla::m, müzakeresini yapmakta olduğumuz ka
nunun biraz evvel dinlediğimi, Â. P. sözcüsü
nün ifadesiyle de anlaşıldığı, üzere, münhasıran 
üniversite asistanlarına, öğretim görevlilerine 
bir miktar tazminat ilâvesinden ileriye gitmiyen 
;ir ta tasarısı olduğu tekrar tekrar söylen
di, durdu. Sözcünün ısrarla tekrar ettiği bu hu
sustan, memleket efkârından kaçırılmak istenen 

ir noktanın belirdiği, aşikârlaştığı kimsenin gö
zünden kaçmadı. Diyor ki, sayın sözcü - ondan 
evvel bu kanun teklifini bugünkü hale dönüş
tüıen komisyon - «Hz iktidar olarak üniversite
l i n içinle bulundukları ve yıllar yılı sürege
len büyük sosyal bunalımlara sebebiyet veren 
çıkmazı halletmek niyetinde değiliz. Ya da hal
ledeceğimiz işi geçiştirmeye çalışıyoruz.» Başka 
hiç ur mânası yok bunun. 

TA3ÎK REMZİ BALTAN (Zonguldak) -
öyle mi dedi? Nereden çıkarıyorsun? 

O. H. P. GHUPÜ ADINA FİKEET GÜKDO-
ĞA1-; (Devamla) - Üniversite, yıllar yılı olum
suzluklar içinde yüzüyor, bütün talebeler ayağa 
kalkmış boyut lar , işgaller birbirini kovalamış, 
fiilî durumlar olmuş,asistanlar ayağa kalkmış 
ve memlekette büyük bir toplumsal bunalım 
meydana gelmiş, iktidar bütün bu baskıların al-
fnda ezilmiş, nihayet şimdi bu hale dönüştürü
len, aslında çok daha geniş kapsamlı, bir kanun 
tasarısını getirmiştir. 

TABIK REMZİ BALTAN (Zonguldak) -
Hükümet programnda var. Bunalımlardan önce 
Hükümet programında var, 

BAŞKAN - Sayın Baltan, istirham, ederim 
efendim. 

G. H. P. GRUPU ADIÎTA FİKRET GÜNDO-
ĞAN (Devamla) - Hükümet programında var
sa büsbütün sirkat halinde bulunuyorlar. 

BAŞKAN - Sayın Baltan, Sayın Gündoğan, 
karşılıklı görüşmemenizi rica ederim. Buyuru
nuz Sayın Gündoğan. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) - 1965 yılında iktidara geçen 
A. P. nin Hükümet programında mevcut olan 

geydcn istifade etmemiş olmaları da dikkate 
atamışt ır ; ayrı bir yoldan çareü bulunacaktır. 
BunıT yüksek kusurlarınızda tekrarlamakta 
fayda görüyorum. Nitekim; 472 sayılı Kanu
nunun verdiği yetki ile Sağlık Bakanbğı asis
tanlarına halen almakta oldukları 200 İmabk 
tazminata ilâveten, 500 liradan aşağı o b ^ m k 
üzere, bir zam yapılması, Hükümetin yetkisi içe-
rkindediv Hükümet yetkilileriyle y a ^ ğ r r ı z te
maslarla "bu hususu "öğrenmiş' bulunmaktayjz 
Bu kanun içedsine bu arkadaşlarımızı so^amü, 
mi idik? ^ "ediyorum;YüceJ Heyetinize ~<*ıha 
lüzum yok" Kanun te>ni* ak ımından tama^en 
eâitim ^mi^sses^nne* e k i m dallarına* a i t k a -
n L l a r m bâzı maddelerindeki değ i ş t iğe d o l -
asiyle" bu sahaya i r m e y e imkân y o k i r / - -
cak 472 saydı K a ı r W yani S - İ k B ^ X 
âına ait brr I^nunun^ürrülü V m d e ° r m t a m a ^ 
L e v ve halen almakta o l d u r a n t a - i n a t ^ 500 
l i rVan a / o ^ a - a ^ üzere Mr7a-ı y ^ ı ^ ^ r 
çünkü H ü i H i - e n V - t k i s i d ^ ¥ l ü ı ^ ^ r ^ ^ r i 
kkiîerle ™ t 7 f f i n ı z t ^ a ^ a n ^ d ^ - - ' ' - ^ bu 

Şimdi, mâruzâtımı telhis ediyorum: muhte-
rem arkadaşlar, bu kanunun biran önoc çıkması
nı ve olduğu gibi çıkmasının nedenlerini si 'yV 
dim. Bunun nihayet miktarlarına a s V ^ ı itiraz 
edilebilir. Yalnız şu noktayı tekrar arar la işa
ret etmek istiyorum: Bu bir reform kaımnu de
ğildir Günkü, r e f o r m n içinde tam - m b m baş
ka çokşeyler vardır" M e 4 v bunun için"e b a l 
ka bir şey daha vardı- MiPet M e c l i s e W -
laştınlan bir husus- Doçentlikten profesörlüğe 
geciş s ü ^ i 5 sene^'r 2 sen«ye indirmiş t i r 11 
ve^buna b e - e r bâzı"'şeyler " Faka t reform, b -
Mk^ten böv^e ç a b u c a k ' a y a V i s t ü y a ı r l ^ r bm 
^ d e S i l ^ Reformun e d i l m e s i î r i n ^ e ^ 
Ü n i v ^ M e r i r u z m fikir birlİPİ " h a l e l e 0 W ı 
F-mm f ı r l a d ı k l a r ı * t a s a « W l V b i d e - r ? 
meleri «-erekir Binaenaleyh" Mınu refo-m *T 
sarısı o W asla mûtada etmemeliyiz Mevcut 
tazminat. yÜksehen " v ^ b i l h İ - a ^ s H a n l ı k mü 
essesesme L l ı l ı k verm.k i s t i ™ ^ ' ÎVı„r Kn 
t a ^ r ı l T m ı ^ ^ 
12 1 Z l lmHlbl^r^ Hî rlt 
W « - , l i k ™ Î P , Z , M ^ vn"«t^iT 

ederim ^AlHs ar) ^ y ^ l a r u m arz 
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üniversite reformunun bugüne kadar «dmemfc 
olması, ikinci bir seçim geçmesine rağmen hâli 
A. P. sözcüsünün «bu kanunun yatozca asistan
lara bir miktar tazminat verilmekten ibaret ve 
ondan öteye hiçbir anlam tasımıyan bir kanun 
tasarısı olduğunu» söylemesi' bütün bunlar bir 
bunahma; bir partinin, bir iktidarın ne gözle 
baktığım gösterir. Unutuldu mu? Daha geçen 
aylar içinde bütün üniversiteler meflûc idi. Bü
tün üniversiteler çalışamaz durumda idi. öğren
ciler ayağa kalkmıştı. Reform istiyorlardı Bu 
reformun gerçekleşmediği takdirde bütün üni
versitelerde öğretimin mümkün olmıyacağı ileri 
sürülüyordu. Nitekim, fiilen öğretim mümkün 
olmadı Üniversiteler kapandı imtihanlar erte
lendi ve nihayet iktidar; gecen tatilden evvelki 
aylarda Mayısta bir kanun'tada* i1- g ^ i ve 
âcil olarak 'abıma* gereken tedbirleri "-Hsterir 
bir tasarıyı sundu Fakat bu tasarıya rağ-ıen 
Millî Eğitim Komisyonunda bütün üniversite 
profesörlerinin ve yetkililerin dinlemriş olması
na ve ordann üniversitede yamhrası o-ereken ilk 
reformist "hareketlerin hududunu d e r i n e 
rağmen bir rin Plân Komisyonunda bu tasan 
Hükümet tasarısının o-erirdiği" hükümleri de 
atarak bilhassa MÜH EMt m Konüsvcrun^M 
profesörler iVardl vle «etoMrOenIS^nleri 

c a İ t a İ ı t a bir ^İtTTrrZTVe^Z 
m ü n T r S L a n n a i b e d ö n ü l d ü l e r Demek 

sTn ^ ^ T ^ X t ^ ^ l k ün i^e t t 
eve „oü ve 3 n t a rf^3 1 fceke toi4" 

siteniT artık çahsaTaz h İ geunesTne k^' ı î ık 
Â T k t \ Z m m ZThZeM teV^reket ^s 

Halbuki, Türkiye'nin meselesi, hele üniversi
te meselesi asistanlara bir miktar tazminat ver
mekle bitecek gibi değildir. Hele hele, asistan
lara bir miktar tamzinat verirsek üniversitedeki 
bütün olaylar diner, reform ihtiyaçları yok olur, 
şeklinde bir zihniyetleri varsa; o 'zaman iki bü
yük hata işliyorlar: Birincisi; koskocaman bir 
bunalımı görmüyorlar ve bir asistan tazminatı 
voliyle bu bunalımın geçiştirilmesi yoluna düşü
yorlar ikincisi; asistanları, öğretim görevlile
rini üniversite reformu içinde, kendilerinden 

bir miktar para talebeden haris, yabıt hiç de-
ğilse, böylesine bir küçücük menfaat peginde m-
sanlarmış gibi göstermeye çalışıyorlar. Ben san
mıyorum ki; içinde yaşadilan büyük darlığa 
rağmen asistan arkadaşlarımız yahut vatandaş
larımız sadece kendilerine bir miktar zam yapıl
dığı takdirde üniversite meselesini halledilmiş 
olarak telâkki edecekler ve üniversitede cereyan 
eden bütün olayları unutacaklar ve şimdi geçe
cekler talebelerinin karsısma; «arkadaşlar? biz 
zammı aldık, üniversite'bunalımı bitmiştir bü
tün bunahmlar halledilmiştir. Şimdi siz artık 
yerlerinize dönün, üniversitenin eskis giV işle
mesinde mahzur yoktur» "diyecekle". Diyeceksi
niz M; «Peki neden dolayı' Urtidarr^tirdiği ta-
saı-ıy değiştirdi bugünkü İki nmdde'ye indirdi? 
Bu tasa-Sm bugünkü hale dön-mesine sebep 
temelde 'vafn H- ?na se'-ep va? temelde ya 
tan çok L ü d i Mr -ebe» var üniversite işleri
ni düzenliyen W -v>h Kanunun 18 nci 20 nci 
24 ncn'32 ndV3tl'iHH manler in i değiştiren 
ve bâ^: el- mideler ge«ren Hükümet tasarısı 
Barbakan Sü iev -n Devrelin imzasiyle veril 
mistir. Bu tastnda tam Min çalışma esası kabul 
ed i t i s ve ünîversit^rin referm hareketlerine 

,ün c« rma o l t u İ t " Z k ' n SülevCn D T 
^ i n i C < M e " trüe^srir F a k a İ ' L m 
^ H W ^ o n 4 ^ r ^ t a k a n s ö I e ^ 
Demirel tam gün çalışma esasından vazgeçmiş
tir, kendisiyle yapt^'lıonuşmada, Milliyet' Ga
zetesi Yazı işleri Müdürünün İsrar!, taleplerine 
ve sorularına kara dayanamayıp açıkça; «üni
versitelerin tam gün çalısrmcı sistemi aleyhinde-
yim.» demiştir. Yani, Sayın Başbakan üniversi
te öğretini görevlilerinin bütün samanlarım üni
versite çalışmalarma hasru tahsis etmelerini, 
tam gün çalışma, M l - time esasmı - ne sebeple 
bilmem - reddetmiştir. Demek istemiştir ki, üni
versiteler tam gün çalışma esasına göre düzen-
lenmiyecektir Peki swJi insaf sahiplerine ve 
A P CHrpunun sözcüsüne soruyorum: Tam gün 
çalışma'e as- kabul ed i lme*^ takdirde - daha 
başka şeyler" var söylemiyorum - üniversite re
formundan bahsetmek mümkün müdür? Kaldı 
ki her halde sayın sözcü okumamış olacaklar; 
«Türkiye'de tam gün çalışma esasını'istemiyecek 
tek Mı-fert var mıdır?»'dediler, not da aldım. 
Şimdi A. P. Sözcüsü: «Tam gün çalışmayı iste-
miyecek kirnse var mıdır?» <£yor,' Başvekil Sü-
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leyman Demirel de: «Tam gün çalışma sistemi
nin aleyhindeyim» diyor. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURGUT 
CEBE (Ankara) - Nerede söylüyor? Hangi ta
rihte? 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜÎTDO-
ĞAN (Devamla) - Evet, Milliyet Gazetesinin 
24... 

BAŞKAN — Bir dakika Saym Gündoğan. 
Saym Cebe, şüphesiz ki, bu müzakereleri Saym 
Hükümet talkbediyor. Not alacaklardır, cevap
larım vereceklerdir. Sükûnet ve müzakereleri 
devam ettirebilmek için rica ediyorum; karşı-
lıklı görüşmeyin. 

Sayın ~Gündoğan, buyurunuz efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO

ĞAN (Devamla) - Saym Cebe, 24 Ekim 1969 
günlü Milliyet Gazetesini atamız, görürsünüz. 

Tam gün çalışma esasmı kabul etmediğiniz 
takdirde ne bugün, ne bundan sonra üniversite
de reform istemiyorsunuz demektir, 

ARİF HİKMET YURTSEVER (Bingöl) -
Şizin görüşünüz. 

C.H.P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) - Başbakanın görüşü. Gaze-
tede çıktığına, tekzibedilmdiğine göre, doğru 
ise; resmî ise tam gün çalışma esası A.P. nin 
başı tarafından reddedilmektedir. (Hüseyin 
öztürk'ün anlasılmıyan bir müdahalesi oldu.) 

BAŞKAN - Saym öztük, rica ediyorum. 
C.H.P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO

ĞAN (Devamla) - B u itibari» mesele; neden 
bugün asistanların tazminatı tasarısı haline 
dönüşmüştür diye sebep anarsanız, işin altında 
bu -korkunç çelişkiyi görürsünüz. Halbuki, üni
versite reformu'dedikleri zaman, şimdi takdim 
edilmek istendiği gibi - burada, benim de elimde 
bir tasarı var - koskoca bir fcanun tedvinine ihti
yaç yok. İşte Ankara Üniversitesinin reform 
L a m ı . . . Yoktur, çünkü, üniveıtise reformu 
denince «Uda iki ayn esasın gelmesi gerekir : 

Birisi; 
ORHAN AKÇA (Kütahya) - Yürüyüş yü-

riiyüş. 
C.H.P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO

ĞAN (Devamla) - Başkamın. 
BAŞKAN — Saym Akça... 
Saym Gündoğan, buyurunuz. 
C.H.P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO

ĞAN (Devamla) - Yani, sM grupunuzla, ka-
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nun arasında bırakmak istemem ama, çaresiz 
kalıyorum Başkanım. 

BAŞKAN - Sayın Gündoğan, ben Yüce 
Senatonun Başkanlığını yapıyorum. Bütün ar
kadaştanım bana yardımcı olacaklarına kaa-
niim;kendilerinden rica ediyorum; bana müza
hir olacaklarına inanıyorum. Buyurun, Sayın 
Gündoğan. 

C.H.P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) - «Reform» denince insan ka
fasında bir anlam taşıyan hareketin, üniversite- -
ye taallûk ettiği takdirde, iki ayrı safhası ol
duğunu unutmamak gerekir. Bu kafalardan bi
rincisi; üniversite dısmdaki kuvvetler tarafw-
dan, özellikle hükümetler tarafından, Devlet ta
rafından yapılması gereken reformlardır. Ama, 
reformun « d 2 nci, en önemli, vazgeçilmez de-
ğer taşıyan yönü; btatf özerk üniversitelerin 
içinde; kendi kendilerine, yapacakları reform
dur. «Eeform tasamı gelecektir, reform t u r n a 
gelecektir» ve gelecektir? 4936 sayjto Kanunun 
maddelerinin bugünkü duruma göre değiştiril¬ 
mesinden başka hiçbir şey gelmeyecektir Nite
kim, Ankara Üniversitesinin reform tasarısmda 
bunlardan başk bir şey yok, şimdi söyByecek-
lerimden başka bir şey yok, eskileri tekrar et-
mişler. Şimdi bizim yeni olarak teklif edeceği
miz ve L m u oyuna; «Bu kanun bir üniversite 
reformu tasansı haline getirilebilir» dememizi 
doğrulayan esasları söyliyeceğim : Sanıldığı gi
bi «Reform» denildiği zaman Hükümet s L 
yepyeni hiç bilmediğiniz esaslar getirecek de
ğildir Zaten reformun Hükümet tarafından 
ele ahnacak yönü birkaç maddeye inhisar ede
bilir Diğerine meselâ; eğitim sistemine öğreten 
biçimine öğretim hedeflerine öğretim, Jttotla-
rına ve usullerine dair reformu hangi hak ve 
salahiyetle Hükümet ele alaibilirmis^Anayasamn 
120 nci maddesinde ü n i v e r s i t e özerkse ; eği
timin ve araştırmanın reformu üniversiteni. 
kendi içinde kendi camiasını teşkil eden insan
ların eliyle gerçekleştirilir Reformu Hükümet 
orada yapamaz Diyebilirim ki Hükümet; kur 
majistıral sistemden va^eçiyorum Bundan 
böyle üniversitede takrir yoHur Ya? Meselâ 
biknem ingiltere'nin ba«t üniversitesinde ol
duğu gM talebe ile teeTmnda bir mesele
yi münakaşa yoKyle öğrenmek yahut da tale
beye vazife' verip o meseleye kendi s W e ne 
kadar yaklaşabifese, ne kadar topnyabifese ba-
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m getirsin, sınıfta konuşalım. O yftflde ders 
verme veya eğitim yapmak usulünü koyuyorum 
diyebilir mi? «Böyle bir sistemi m cebrediyo
rum» dediği zaman üniversitedeki özer&îiğin i 
anlamı kato mı? trniversitedeki özerklik, mraı- i 
ha ımn idaridir, «Ben üniversitenin idaresinden ! 
taka her şeye karışırım dediğiniz» zaman, mü- i 
* * . » * d m : * * ™ * zb re . .e-n-n™? . O=- I 
man tabiî "süreçleriyle, tecrübelerden eHe edi- i 
tan neticelere ehemmiyet vermeksizin, doğru ! 
sandığınız bir siyasi tercihle eğitim sistemini I 
değiştirmeye «Almam.. Bu, sanıyorum M, I 
sizin yetkiniz.içinde olsun, sanmıyorum M, böy- I 
le bir yol Anayasanın 120 nci maddesinde ya- İ 
zıh esasları aşmış olmasın. 

«Bilimsel özerklik» dediğimi zaman ne arJı- j 
yadsınız? Siz, bilimsel özerkli*!, belli bir sis- I 
teme batfodıgmB takdirde ondan bahsetmenin ! 
imkânı var mı? Bu mümkün değildir. 

öyle ise, sizin yapabileceğiniz şey nedir? 
Biraz evvel arz ettiğim gibi olsa olsa birkaç l 
esası, eski kanuna eklemekten ibarettir. Olabi- | 
lir; 4936 saplı Kanunun kelimelerim değişti- ! 
rerek getirirsiniz ama, içine koyabileceğiniz 
esaslar, sizin tarafınızdan yapüması gereken : 
esaslardan bir kalem öteye değildir. Onlar da 
su olabilir : 
* 1. Tam gün çalışma sistemi, i 

2. Doçentlik veya profesörlük için eski ka- | 
nunda gerekli müddetlerin aşağıya 'indirilmesi, j 
azaltılması. 

Neden ihtiyaç vardır öğretim görevlisine, 
öğretim üyesine? Türkiye'de çok fazla üniver
siteye girmek istiyen talebe varto, ikili sistem, I 
üçlü sistem tedrisat yapacaksınız, öğretim gö- I 
revlisine ihtiyacıınz var, doçentleri beş yıl bek- . 
letecek yerde İM yıla indireceksiniz veya dış ! 
memleketlerde tahsil etmiş doçentleri artık 
üniversiteye görevli olarak kabul edebilecek- i 
siniz. Ya da, Türkiye'de oluşmuş bir durumu ! 
bozmaya ihtiyaç vardır. Ankara,' istanbul, İz- i 
mir içinde gelişmiş üniversitelerin dısma da i 
üniversiteleri yaymak gerekir, bütün yurt sat- I 
tana yayılmış üniversiteler sistemini kabul | 
edersiniz. O takdirde, getirdiğiniz tasanda ol- j 
duğu gibi; Millî Eğitim Komisyonunun düzen- I 
lediği gibi Ankara, istanbul, izmir üniversite- I 
lerinde görev yapan profesörlerin, doçentlerin 
behemahal Ankara, istanbul, izmir illeri dışın-
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daki üniversitelerde görev yapmasını şart ko
şarsınız. Onlara, bunu terfi ettikleri zaman be-
hemahal yapmaları gereken bir görev olarak 
bahşedersiniz, ödev olarak v e r i J U ve böyle-
ce siz üç büyük merkez dışındaki üniversite
lere öğretim üyesi yardımında bulunmuş olur
sunuz. 

Daha başka ne yapabilirsiniz? Doktora ver
mis asistanlara üniversitede ders verdirme ve 
imtihan yaptırma salâhiyetini verebilirsiniz. 

Birde tam gün çalışıyorlar diye kendi
lerine, bugün öngördüğünüz gibi, tam gün ça
lışmanın kandığı bir tazminat verebifcüniz 

* Bir de tam gün çalışma esasını kabul etti
ğiniz takdirde öğretim görevlilerinin duanda, 
başka yerlerde çalışmasına mâni olursunuz. 

işte, bundan beş ay önce, üniversite refor-
muna esas olmak üzere ilk adımda alınması 
gemken tedbirleri kapayan Hükümet tasannu¬ 
dan bütün bu reformist esaslar «.karüarak, bu
günkü gibi yalnız iki maddeye m t o eden 
bir tasarıyla karşımıza gelmenizin ikinci sebe-
b: de; yme aynı B a l k a n ı n üniversitedeki pro
fesörleri,. bütün faaliyetlerini imversiteye 
hasrii tstah etmelerini kabul etmemesinden 
ileri gelmektedir. 

Diyor ki, Sayın Başbakan: «Ben profesör-
idrin bütün günlerini üniversitede geçirmeleri
ne razı deSffim, onlara başka yerlerde iş yap-
malanm sağhyacak imMntor bırakmalıyım.» 
Yani. onlar özel okullarda ders verebilecek 
durumda bulunsunlar. Veya her hangi bir mü
essesenin müşaviri olsunlar, her hangi bir mü
essesede işletmecilikte veya sair işlerde görev-
H b^™,,ular, diyor. Ve bunu da, güya haya-
•a T.,Wfldannı sağlama olanağı, diye kabul 
ediyorlar. 

ARİF HİKMET YURTSEVER (Bingöl) — 
Dikkatli olcu, bakalım öyle mi diyor? 

BAŞKAN - Sayın Yurtsever demin de arz 
ettim. Söz sırası da zatıâlinize verilmiş bulun
maktadır. Kürsüden konuşursanız zapta geçer 
ve böylece daha ciddî, daha ehemmiyetli ceva,p 
verml, olursunuz. 

Sayın Gündoğan buyurunuz efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜN-
DOflAN (Devamla) - H a l b u k i Sayın Baş
bakanın maksadını ifade için kullandığı bu 
gerekçeler tamamen yeredir . Çünkü, umver-

-
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site öğretim görevlisi profesörlerin, bu kanun 
tasarısı hadi , ta güdük hale gelmeden önce, 
Millet Mecl is le , Millî Eğitim Kornişonunda 
bu konuya parmak bastıkla, üniversite hoca-
larmm duanda çalışmalarının şart olmadığını, 
çünkü memleket' somnlariyle meşgul olmak 
demek; bir özel okulda ders vermek demek ol
madığım veya her hangi bir şirketin müşaviri 
olmak demek olmadığını, üniversite hocaları-
mn. tam gün olarak üniversitede çalıştıkları 
takdirde bütün memleket sorunlarım' etüdede-
bileoeklerini, binaen*yh tam gfin çalışma ve
ya zamanın hepsini üniversitede kullanma ve 
dışarıda iş alamama esasının, hocaların, profe-
sörlerin hayatla ilişkisinin kesitaesi anlamına 
gelmiyeceğine dair "fetva vermişlerdir. Bakıye 
rum; tasarının gerekçesinde bu'yazılı. 

Demek ki, Sayın Baribakamn sandığı gibi, 
hocalar kendilermi üniversitede bıraktığmız 
zaman hayatla ilişkilerini kesmiş farz etmiyor- ! 
lar, aksine İmrari ücrete tabi özel okul öğret
menliği veya şu veya ta müşavirliği yapmala
rını Türkiye'nin muhtaçolduğu bilimsel "ilerle
meye, yaratıcılığa, araştırmaya mani kabul edi-
yorlar ve eğitim işlerini aksatıcı görüyorlar. 

Demek ki, Sayın Başbakanın dışarıda çalış
mazlarsa şöyle olar, böyle olur seklindeki ifa
desi yüzündendir ki, bugün bu t'asarı iki mad-
deye inhisar etmiş ve muhterem asistan arka
daşlarımızın paralarım bir miktar fazlalaştır-
makla Türkiye'de bunalımı kaldıracağız düşün
cesi gibi bir yanlış düşünce meydana gelmiş-
tir. 

Değerli arkadaşlarım, meseleyi eğer inada 
bindirmezsek ve niyetimiz hâlis ise, samimî 
isek - ben hazırladım zaten Millî Eğitim Ko
misyonunun bu tasarının bir kenarına yazdığı 
esasları - bugün birkaç saat içerisinde taifen 
gerçekleştirmek mümkündür. O takdirde diye
bilirim M, üniversite reformunu, üniversite dı
şı kuvvetler eliyle, devletçe, hükümetçe yapıl
ması gereken r^ormHrını yapmış oluruz Tam 
gün çalışmayı kabul" edersek duanda. görev 
Snayı önlersrî. üç büyük mUe-den dar ıda-
iki üniversitelere öğretim üyesi gönderme sü
reçlerini Mral edersek doktor asistanlara 
ders verdirirsek do.entl'% süresini indirirse* 
profesörlük süresini "indrirsek ve birtakım 
zamlarla tam gün çalışanlara gerekli taznka-
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ti verirsek üniversite reformunun, üniversite 
duı kuvvetler tarafından sağlanması esasları
nın büyük bir kısmım, hattâ bence tamamım 
biran evvel gerçekleştirmiş oluruz. 

Soruyorum; bu söylediğim esaslarda muta¬ 
bıksak, bütün üniversite profesörlerinin ve rek
törlerinin birleşerek üzerinde anlaştıkları esas-
h n kapsıyan Millî Eğitim Komisyonu değiştiri-
sinin to tünde ve ötesinde bir tasarı var mıdır 
elinizde? Bence olamaz, Ankara sitesinin hazır-
ladığı reform tasarısında, «reform» ismiyle anı-
labilecek esaslar, biraz evvel arz ettiğim, şu 6 
esasa dayanan esaslardan ibarettir. Diğeri; 4936 
,,ayıh Kanunun başka başka ifadelerle tekrarın
dan ibarettir, Yani, eğer'reforma başlamak is-
tiyorsak, şu büyük esaslar üzerinde anlaşmış 
•:sk hlc bir şekilde işi mübalâğaya dökmiyelim, 
birbirimizi kandımıyalım, inada binmiyelim, 
vereceğim teklifleri ya da Millî Eğiten Komis
yonunun reformist anlayışla düzenlediği kanun 
maddelerini, hattâ getirdiğiniz Hükümet tasa
rısına «ubk kalarak, bugün kanunlaştıralım. 
Buna ne mâni var? Ne "diyeceksiniz? Başka 
şeyler getiriyorum siz getirebileceksiniz? Si-
z J nJreceKniz şeyleri b ini evvel söyledim, 
tekrar etmeviniz Ancak, bunlara inhisar ettir
m e k .ereklide, ,aksi takdirde üniversitenin 
Vl'huef S ı - ^ ' B r f ihlâl edersiniz yoksa biz 
t b ^ o ^ r î v e r s i t e d e okutulan derslerin 
Z. S o M u ' L u biz de biliyoruz kitapların 
-% tavuk oM-P-um biz de biliyoruz Mtapla-
™ ^ , î h t o Vz de biliyoruz talebenin 
0-ec^er.iyec^k kadar "fakrüzaruret içinde bu-
; , r ^ , „ „ * . w,.™.™ smıfla™ cok ka 
'^ı,w^™ nrt^dTıt JltaZ 
„ Z , „ „ ^ r M k ^ h o T a s ' v l e bir kire to 
V „ , ! ; İ l i l c e k tatokahtattk b* 
Z.J: Zn£ S ? J l d e H t t r a u T * » 
^T'-t™ , W takr* usunun v e r M 

,., ,h o-, ' ^ - ' ™ " ' 
o_m.di.gini, biz de bihyo r̂uz ta, umversitede 
hat a çok geçmiş zamarfara art derslenn ota-
TJdjpnu, 7 ™ v t ^ / ^ Z n f ™ l m r f. T'itt^ricbi^Trt ort̂  
çıkmadığın. ^ H tatune tanlarım 7 ^ ^ 

sek ta^sî o ü birünvtrsVd* z t m Jzhn 
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üniversitemiz. Şu makalede okudum, bir fakül-
tede 133 öğretim görevlisi var bizim memleke
timizde, buna mukabil başka bir memleketin 5 
fakültesinde 132 öğretim görevlisi var. Asta
da bizim öğretim görevlisinden sıkıntı çektiği
miz hususu da bir dereceye kadar kabili müna
kaşadır. 

Soruyorum size, büyük üniversiteler açtııuz, 
hocaları yetiştirdiniz, bütün liselerden mezun 
olmuş talebeleri içeriye aldınız, kimse dışarda 
kalmadı. Peki, eskiden olduğu gibi, «Hooa söyler 
talebe dinler» sistemini eğer üniversitede devam 
ettireceksek reform yapnus olur musunuz? Eğer 
siz üniversitede... 

ORHAN AKÇA (Kütahya) - Ne alâkası 
var? 

BAŞKAN - Sayın Gündoğan, üslûbunuz 
olduğu'için böyle sual soruyorsunuz değ£ mi? 
Çünkü, muhatabınız yok karşıda. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) - Kimseye sormuyoruz. 

BAŞKAN - Evet. «Yapabilir misiniz?» di
ye soruyorsunuz. Üslûbunuz olduğu için böyle 
konuşuyorsunuz? 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Allah Allah, lâ ilahe illal
lah.... 

BAŞKAN - Devam buyurun. 
C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO

ĞAN (Devamla) - Siz her türlü maddi olanak
lar. sağlamış ter Hükümet olarak üniversiteleri 
fevkalâde ehemmiyetle ele alsanız, özerklik mü
essesesi devam ettiği müddetçe üniversite içi 
sorunları çözebilir misiniz? Hoca, talebe müna
sebetini değiştirebilir misiniz? Hocanın yazdığı 
kitabın esM,'yeni, başkalarına aidolup olma
dığı.... 

ORHAN AKÇA (Kütahya) - Karşılıklı ko
nuşmak istemiyorum. Bu kanunun üniversite 
reformu ile ne alâkası var?.. 

BAŞKAN - Sayın Akça, Reform Kanunu 
üzerindeki görüşlerini ifade ediyorlar. Bunlar 
ilâve edilmediği takdirde, bu tasarıya taraftar 
değiliz, diyorlar. O sebepten müsaade ediyorum 
konuşmalarına. 

a H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) - Hayır efendin değil, yan
lış... 

BAŞKAN - Müsaade ediniz, takdir ediyo
rum efendim. 

-
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ORHAN AKÇA (Kütahya) — Zam kanunu 
ile üniversite reformunun ne alâkası var? 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) - O kadar anlarsın, yavrum 
sen. (A. P. Grupu sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Bir dakika rica ederim, sayın 
Gündoğan, bana hitalbediyorlar. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) - Sa
yın Başkanım, bu tasarının hMHr yerinde bir 
tek «reform» kelimesi yok. ' 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN CDevamla) _ Olamaz... 

BABKAN - Bir dakika Sayın Gündoğan; 
Sayın Ege, burada Başkanlık eden arkadaşınız; 
1961 senesinden bugüne kadar muhalefete ve 
iktidara hangi sınırlar içinde söz salâhiyeti ve¬ 
riMMini tetkik etoüs ve'o hudutları teamül ola
rak esas ittihaz etmiş, ona göre arkadaşlarına 
söz söyleme hürriyetini, hudutlan bu prensipleri 
içinde, tetkik eden bir arkadaşmızdır. Müsaade 
ed**, ben böyle anıyorum. Sayın C. H. P. Söz
cüsü, bu tasarıya şu ilâveler yapılmadan oy kul-
I l ı y a c a ğ ı z mânasında konuşuyorlar. 

' C . H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) - Hayır efendim. (Gülüşme
ler) 

BAŞKAN - Sayın Gündoğan, bana hitabe-
diyorlar, rica ederim. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) - Beyefendi, siz benim tercü
manım değilsiniz, bırakın ben söyliyeyim... 

BAŞKAN - Bir dakika, ben böyle anlıyo
rum da size müsaade ediyorum. ' 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Yanlış anlamışsınız. 

BAŞKAN - O halde, buyurunuz devam edi
nil, keseceğim sözünüzü. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Neden? 

BAŞKAN - Buyurunuz, konuşunuz, neden 
olduğunu da şimdi söyliyeceğim. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) - Siz, efendfc, lütfen dinle
yiniz. Bir defa değerE arkadaşlarıma söyliye
yim; o kadar isin az farkındalar M, bu kanunun 
hiçbir yerinde; reform» kelimesi yokmuş? A, 
benim değerli kardeşim, sen bu kanunu bir ke-
re dahi görmemişsjn.Bu kanun o kadar entipüf-
ten şekilde hazırlanmış ki, tasan yazmayı dahi 
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unutmuşlar. Şimdi, biz astada, kanunu konu
şuyoruz, tanıyı değil, işte buyurun; Millet 
Meclisinden de böyle dkmış, Senatodan da 
böyle çıkmış. «4936 sayüı üniversiteler Kanu
nunun'27 . 10 . 1960 tarih ve 115 sayıh Ka
nunla değiştirilen 32 ve 38 nci maddelerinde 
değişiklik yapılmasına, bir ek ve iki geçici 
madde ilâvesine ve 7163 sayüı Kanunun 19 ncu 
maddesinin değiştirilmesine dair Kanun» yazı
yor. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bu, 
komisyondan geçti. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
ĞAN (Devamla) - Ne kadar az farkmdasınız 
ki, öyle entipüften gelmişsiniz H «tasan» de
meyi dahi unutmuşsunuz. Kaldı ki, su elimde 
bulunan ve güdük hale getirdiğiniz, 'basit bir 
zam tasarısı haline dönüştürdüğünüz, Hükü
metiniz tarafından verilmiş ve Millî Eğitim 
Komisyonu tarafından kabul edilmiş kanun 
tasarısında, reformun ilk esaslarını, getiriyo
ruz .diye âlâyi vâlâ ne ilân etmişsiniz. Rad
yolar söylediler. - Dediler ki; «A. P. iktidarı 
1965 teki programında ifade ettiği gibi üniver
site reformunun ilk esaslarının kanunlaşması 
için harekete geçmiştir, iste, 4936 sayılı Kanu
nun 18 - 20 - 24 - V - 31 :32 - 38 nci maddele
rini değiştirmek için harekete geçmiştir, den
miştir ve gerekçelerde yapüacak reformun 
anaesaslannın bu kanunda mevcudolduğu Hü
kümet Başkanının imzasiyle yakmıştır. De
mek ki, bu kanunun reformla ilgisi olup olma
dığını bana değil, lütfen Hükümetinize soru
nuz Bu itibarla bu kanun aslında hakikaten 
biraz evvel ifade ettiğim gibi, üniversiteler 
dışındaki kuvvetlerin alması gereken tedbirle
ri kapsamaktadır ve tedbirler üzerinde mutabık 
olduğumuz takdirde üniversite reformunun ilk 
anaesaslarını kanunlaştımus oluruz. Biraz ev
vel yine arz ettiğim gibi üniversitenin içinde 
eğitim sisteminde, öğrenim usullerinde, öğre
tilecek şeylerde ve öğretim metotlarında yapı
lacak değişiklikler bizim haddimiz değildir, 
haddimizi bilelim. Bu değişiklikler üniverste-
nin içinde, orada bilimle uğraşan kişilerin, 
memleket gerçeklerine, tecrübeleriyle beraber 
eğilerek tesbit edecekleri esasa bağlıdır. 

Şimdi, siz full - tim kabul etmezsiniz, profe-
sörlerin dışarda çalışmasını menedici hükmü 

kabul etmezsiniz, oradan oraya profesör gön-
derip yurt satfana yayılmış üniversitelere yar
danı kabul etmezsiniz, asistanların ders verme-
si esasmı kabul etmezsiniz, iki senede doçent
lerin profesör olmasını kabul etmezsiniz, bütün 
tanlara hepsinin <hşmda sadece asistanlara bir 
miktar para verirsiniz, bütün Türkiye'yi sars
mış, sosyal bunahma çare getirdim samrsınız. 
Böyle bir aldatmacaya kimse müsaade etmez. 
Binaenaleyh, geliniz ne sizin, ne bizim bu ta¬ 
sarıyı - siz getirmişsiniz, evet şeref sizin ol
sun - ilk şekliyle... 

BAŞKAN - Saym Gündoğan, maddelere, 
geçildiği zaman bu husustaki fikirlerinizi, de
ğiştirge önergeleri ile, takdim ©dersiniz. Bun-
lan, Yüce Senato konuşur, müzakere eder ve 
neticede karara bağlar. Buyurunuz, bu hu
dutlar içinde konuşunuz lütfen. 

C. H. P. GRTTPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) - Kendi kendine yabancılaş
mış müessese haline gelmiştir, Parlâmento. * 

BAŞKAN - Sizin kanaatinize* öyle olabi-
ür. Buyurunuz. 

C. H. P. GRTJPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Davamla) - Buraya her şeyi konuş
mak için geldik güya. Ama, bir Başkanımız 
var kendi içimizden çıkamusız. İşimizi gör
sün diye ouu'tâyin etmişiz, o 'bizim işimizi bo
zuyor. Allah, Allah, işte buna «yabancılaşma» 
derler. 

BAŞKAN - Bu zatıâlinizin kanaatidir 
Beyefendi. Buyurunuz. (C. H. P. sıralarından 
«hepimizin kanaati» sesleri) 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜN
DOĞAN (Devamla) - Arkadaşlarım, Full -
Time kabul etmediğiniz takdirde bütün mem
leketin üniversitelerini de kabul etmemeniz lâ-
zmıdır. Halbuki, Türkiye* bir süreç oluşmuş
tur, bir hakikat meydana çıkmıştır. Türki
ye'de meselâ, en önemli hizmet sağlıktır. Sağ¬ 
lık hizmetini görecek kişiler, yani tabipler, özel
likle üniversiteye mensup tabipler, diyeyim, 
öğretim görevlileri, asistanlan ve doçentleri; 
Türkiye'nin şartlarmm zorlaması ile Full - Ti
me geçmişlerdir. Çünkü, tıp, teknolojik bakı
mından ilerlemiştir Bilim itibariyle ilerlemiş
tir Tıpta artık aletsiz, edevatsız, lâboratuvar-
sız iş İ r m e olanağı kalmanustır. Ama, bir ta
bibin L o rda tek başına tıp ilminin gerektirdi-
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ği, sağlık hizmetlerinin gerektirdiği alet, ede-
vat, araç ve gereçlerini elde etine olanağı kal
mayınca, Devletin aletleri, tabibin yahut öğre
tim görevlismm bilgisi ile birle^irilmh, halk 
s , a ^ a , î ı t o e t e doğru yönelinmiştir. iste 
Fiili - Tims'nm zorunlu, sosyal temeli. Full -
T İ -3 bir fantazi değildir. Nasıl tıpta Full -
Time teknoloim'n g i r d i ğ i , sosyal ş a r a r ı n ge
t i r i c i bir zorunlu asama ise, diğer imiversite 
dallarında da Türkiye'nin, gerçekleri b a b ı n 
dan, Full - Time zorunludur. Başbakanın, zan
nettiği gibi, Full - Time zararlı değildir. Aksi
ne, her ıreçen -ün Full - Time'i daha cok bize 
zorunlu kılan sır t lar içinde yaşıyoruz. Sorarım 
size, niçin Türkiye üniversitelerinin meselâ, ik
tisat fakülteleri Türkiye'de kalkınma sorunları 
ile genelbkle u laşmasın lar? Nedf* mesela, 
mühendislik okutan'teknik üniversiteleri bir 
köprü projesini veya bilmem kara W * n . mo
torlu araçlar, demiryolu veya. d e f o l u tela
sı a ramdaki ekonomik mukayeseyi yanama.-
smlar? Niçin, yerleşme s o r a n l u n a mimarlık 
f a k i r l s r ! el i t a n ? Niçin, bu r ^ l e m l e r 
ç ^ ı m ^ n ? P U d o m d a n do-rryn " i * w * * 
mmdTmemlekl ı r İ e l e i l ^ e V ^ l ^ e a^ s " 

^ . 7 ! JK,7U, y^^rv:^: ;;;:i% ı ^ " 
ı ^ l ^ ü k ' U ü A v e r ^ « ^ C ^ ^ r ' ^ 1 7 
rfV v ^ ^ - ı ' ^ a k ^ - k ^ z ^üvük"m 

tırar V*l VVı nohl h o c l ı ^ l ^ k h r ^ V 

Hav^r "~Bu Ih^Tveyaö W d - ^ . V I « M ^ 
h i ç t i r A - , arz e ^ r T ^ l " 7 w ^ 
r, lW-cCv HT7gretim düz*vi a r a ^ r ^ " d W 
r c , : n r ^ ^ i ; rot ^ y l e s i l ^ r l ^ e k - l X 
l e m e 9 İ e ^ ^ ü t ü V h ^ C - w~«nVı e ^V;" 

,„;;;kı: H ^ ı . c ^ r "i";; ̂ ' 

ı^^^ı^" d£t ı wor;:e+umi 
vetİPİ İ v - ' W V ^ f T ^ ğ v * memUF-? 

ı i r ı ? u ^yuvosy^ve f ° r miyon? 
^ r a ^ z j m ^ t ı rveek araparmalar,ir Ve öyle 
t ı r sistemde neym okutulacağı, ne şekilde oku-

tulacağı Türk üniversitelerinde, Türk üniversi-
tokrine mensuiD bilim adamları tarafından sap
tanmasıdır. Eeform deyip, büyük söz arka-
w a ; aslında özrfdiği zedelemek, kasdını gizli-
yeme-iniz. özerkliği zedelemeden de, biraz 
evvel, arz ettiğim, reformist esaslardan ileriye 
^ şey yapamazsınız. Öyle ise, tekrar rica 
e f o r u m , kendi tasarınızda getirdiğiniz ve 
üniversite reformunun, üniversite dışı kuvvet
ler tarafından ele alınması mümkün olan, biraz 
evvel anlattım; tam gün çaksma, profesör yar
dımı, ders verme imkânları, tazminat ve saire-
vl k a p s a y ^ eski tasar?yi, daha doğrusu bugün
kü ha'0 dönemeyen Hükümet tasarısını ya da 
% f e iyi,i Millî Eğitim Komisyonu tasarısını, 
r ^ i d e r m ve profesörlerin kabul ettiği tasa
rıyı lûffen ilk ; ™ olarak kabul buyurunuz. 
ü ^ e - i t e d e geçen olayların olduğu zamanlar
ca r ö l e y i ele almış olsa idik, elbette çok şey-
b r b a k a c a k t ı k . Ama, Türk toplumunun ar-
t3Tr d e l m e k t e olduğunu, değinmek ihtiyacı 
^inde k ıvrad ığ ın ı ve bunun ne bir avuç ideo-
W veyahut P.iitan, ajitP-tör veya her hangi bir 
^V^ . 3 . e ^mı kişiler tarafından meydana ze*i-
ril-î^ o lay la olarak kabul edilmesine Türk 
+oylumunun tahammülü kalmadığını, aslında 
- ^ ^ e n , kendi sorunlarını dile o-etirdiğini, 
dolavb olarak yurt sorunlarım ışık tutmak is-
— ^ i v a hv itiı,nTİa eski ti* ^ t i m anla-

.::r," ,;;+̂ ; c^^ ^^ms^i se^er^ 
ueri cvöz:;^üzür önüne k o - y m u ^ d i r ve"büyük 
^ ; , ; ; : ^ ^ ;danıl;;n l ^ - ^ bugi4ii 
: : : . a ^ : y ı r ^ M r ^ . e , ; ; ^ ^ . ' t a ^ t u t t ,^Y:^^ Çok^'e^üktasa n 
^ ' w ' e ^ ^ n n kanuni—ıa^ yokunda! M,e «hb, 
, ^ Q 1 1 ' T ^ r ^ b ı r , n m "dibi ö z e l l i üniJ 

. . • ^ ' " e ^ i l l ^ H ı m c ı o^muzJ Ba^t ta^ 

nun ^ c ^ e l - ^ b i z ^ onunmuzla telifi ka 
VI o l t yan yola girmiyelim " " 

Saygılanm sunarım. (C. H. P. sıralarından 
-İkalar) 

BAŞKAN - Sayın Gündoğar, teşekkür ede-
r-m. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMI EETEM 
' M r n e Milletvekili) - Sayın Başkan, şimdi 
r"z i s t i v o r ^ . 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) - Sayın Başkan; 
I Sayın Gündoğan, benim konuşmamı başka tür-
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İÜ tefsir ederek ve mânasım deştirerek beyan
da bulundular. Onun için söz istiyorum efen
dim. 

BAŞKAN - Kaydederiz efendim. Sayın 
Bakan buyurun. 

M İ L L Î E Ğ I T I M B A K A N I I L H A M i E R T E M 
((Edirne Milletvekili) — Sayın Başkan, Cum
huriyet Senatosunun sayın üyeleri; eğer Sayın 
Fikret Gündoğan konuşmalarında gerçeklere 
bu derece aykırı konuşmalar yapmasa idi,'hiçbir 
vakit sabrınızı suüstimal etmek mânasına gel
memekle beraber, fazla söz almak durumuna 
« h e r * benüz konuşmalar bitmediği halde söz 
atayacaktım. Ama,* o kadar gerçeğe aylan 
sözler söylediler ki, mecbur oldum'Umumi He
yetinize bir miktar bu mevzuda bilgi vermeye. 

Muhterem arkadaşlarım, bugünkü şartlar 
içinde Batı âleminde üniversite reformu dendiği 
zamanda üç şev anlaşılmaktadır. Bu üçüncüsü. 
biraz da memleketimizin şartlanna göre varit
tir. Ama, Batı âleminde bu yoktur. 

Bunlardan birisi; üniversitelerin özerkliği
dir. Bugün, Batı âleminde cereyan eden hâdise
lerde, üniversitelerin daha çok muhtar olabil
me ç a y a r ı vardır ve gençlik hareketlerine bi
rinci derecede mesnedolan' da budur. Bugün 
üniversite yetkililerimiz tarafından da kabul 
«tümeldedir ki, Türkiye'deki rejim, üniversite 
muhtariyeti bakımından, hemen hemen dünya
nın hiçbir yerinde olmıyacak ölçüde özerkliğe 
sahiptir. Binaenaleyh, Türkiye'de'üniversite re
formunda bir özerklik konusu yoktur. Bu, bi
zim mevzuat.rn.zda en ileri derecede halledil
miştir. 

İkinci konu; öğretim üyelerinin ve öğrenci
lerin yönetime iştiraki konusudur, üniversite 
reformu dendiği" zaman da anlaşılan ikinci ko
nu budur. Bu, bizim Anayasamızda 120 nci mad
de ile bir smn-lanmaya tabi tutulmuştur. A. P. 
yeni secimden döndü, beyannamesinde bu hu
susları 'sarih olarak ifade etmiştir. Sayın Başba
kanımız da konuşmalannda belirtmiştir. Biz, 
A. P. olarak öğretim yardımcılarının 've öğren
cilerin yönetime, Anayasanın 120 nci maddesin
deki âmir hükmü ihlâl etmemek ve üniversite 
içindeki hiyerarşiyi sarsmamak şartı ile, taraf
ta». Bu, eğer, bir beyanatımda da ifade etti
ğim gibi, partiler ve gruplar tarafından 120 nci 
maddenin üzerinde bir münakaşa açılacak olur-
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sa bunun tadili cihetine gidilir, ama 120 nci 
madde orta yerde baki iken, Anayasanın 120 nci 
maddesini bir tarafa iterek, onu yok farz ede
rek öğrencilerin ve öğretim üyesi yardımcılar.-
nm yönetime iştirakine bir veçhe veremeyiz. 
Ama, biz seçim beyannamemizde, üniversite hu
susunda şöyle diyoruz : «Üniversite öğretim 
üyelerinin zamanlarını ve caymalarını üniver
siteye hasretmelerini cazip'kılmak, asistanlar». 
malî sıkıntısını ddermek, öğrencilerin Anaya
sa hükümleri çerçevesi içinde yönetime katılma
larını mümkün kılmak,'öğretimde araştırmayı 
ve yayımı daha yeterli bir hale sokmak'için ge
rekli bütün tedbirleri alacağız.» Yani, bunun 
gerektirdiği reformu ifade eden bütün hüküm
leri getireceğiz. 

Şimdi, 3 ncü kısım, yani reformdan anlaşılan 
3 ncü kısım, öğretim üyelerinin bütün zaman
larını üniversite çalışmalarına hasretmeleri.... 
Batı dünyasında bunun bir örneği yoktur, di
yebilirim. Bütün araştırmalarımıza rağmen 
mecburi Full - Time'in uygulandığm. Batı ül
kelerinde görmedik. Mecburi olarak, tekrar arz 
ediyorum, mecburi tarzda öğretim üyelerini 
üniversiteye bağlıyan bir hükmü Batı ülkele
rinde bulamadık. Bütün temadanım. neticesin
de kendileriyle ilgiU üniversite rektörleriyle, 
Millî Efîitim bakan1ariyle ve eğitimcilerle yap-
fğımız bütün temaslar neticesinde bunun bir 
örneğini Batı ülkelerinde göremedik. 

Orada gördüğümüz şey şu : Öğretim üyeleri, 
zaten kendilerini bu idrakin içinde bulmakta
dırlar, aldıkları ücretler, kendilerini daha çok 
dışa yöneltir hale getirmemektedir. Aldıkları 
ücretlerin tatmin edici hali içinde kendilerini 
gerektiği kadar üniversitelere bağlamakta, ge
rekli gördükleri zamanda da, hiçbir demagoji
ye gitmeden özel hayatm özel sektörün muay
yen müşavirliklerinde de veyahut çalışma saha
larında da araştırmalarındada sanayiinin her 
türlü araştırmalarında da vakitlerini geçirmek
tedirler. Şu tarzda bir sual sorulduğu zaman da, 
«peki bunlar menfaatlerini düşünürlerse öğre
tim ve kendilerini yetiştirme, ilim çalışmalarını 
bir tarafa iterlerse araştırmalarını,' yayımlarını 
bir tarafa bırakırlarsa bu, yetkileri suiistimal 
olmaz mı?» Gülerek cevap veriyorlar : «Böyle 
şey olmaz. Olursa, öğretim üyeliği vasfı devam 
etmez. Senato bunların öğretim üyeliği ile olan 

http://mevzuat.rn.zda
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asisini keser» Kaldı ki, yeni statüde hiyerarşiyi 
" -onamak şartı ile öğretime bir miktar da öğ-
r - m üye yardımcılarım., öğrencilerin katıldı-
f-v düşünürsek böyle bir yönetim içinde vazi-
foV-i suiistimal eden, kendisim ilmî araştırma
ca x dışına iten, kendisini öğretimin ve eğiti-
••'. dısma iten, araştırmalardan, yayından 

••"• şahsi menfaati için de zamanını harcıyan 
jetiim üyesinin, o öğretim üyesi vasfını 

,-ı ettirebilmesine üniversitenin bünyesi 
- v*. değildir. 

- ^aenaleyh, bu hususta ileri derecede pole-
n - ™naya lüzum yoktur. Tekrar ediyorum; 
"r'r Vmn ileri hiçbir ülkesinde mecburi 
F - T ta , yoktur. * 

Şindi, Saym Fikret Beyefendinin ileri sür-
dtiM. «Başbakan altına imza atmış, Full - tünel 
getirmiş, sonra bunu değiştirmiş».. Bu da asıta
dır, Hükümet t a s a m dinidedir, Hükümetin 
getirdiği tasarıda bu tarzda bir hüküm yoktur. 
(A. P. sıralarından alkışlar.) Bu, ancak Millî 
Eği t i l Komisyonunun değiştirisinde vardır. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) - Hayır, 
tasarıda vardır. 

BAŞKAN - Söz aldığınızda görüşürsünüz, 
efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMI ERTEM 
(Devamla) - Tasarıda yoktur. Eğer tasarıda 
varsa, Saym Başkanın belirttiği gibi gelir, bu
rada maddeyi okursunuz. Anlıyorum M, madde
yi okumadan konuşuyorsunuz. (A. P. malam
dan «bravo» sesleri) Hükümet tasarısını okuma
dan konuşuyorsunuz. Gelirsiniz, burada, şu mad
dede şöyle dedi, Bakan yanlış söyledi, dersiniz. 
Ben size diyorum ki, Hükümet tasarısında böy
le bir hüküm yoktur. (A. P. sıralarından «Oku, 
oku.» sesleri) Yalnız, gerekçede şöyle bir hüküm 
vardır, biraz evvel beyannamede arz ettiğim hü
küm. Seçim beyannamemizde bunu yüksek Türk 
Milletine arz etmişiz ve onun tasvibi ile tekrar 
iktidar olmuşuzdur. (A. P. sıralarından alkış
lar) Orada diyoruz ki, «biz Full - time'i ücret 
sistemini cazip hale getirmek suretiyle, zorlayıcı 
olarak değil, cazibeden dolayı zamanmı daha 
çok üniversitede araştırmalarına ve ilmî yayın
lara hasretmesini sağl.yacak hükümler getirece
ğiz» (A, P. sıralarından «Onların bildirgesinde 
var, «artann güldürgesinde» var sesleri) 

SALÎH TÜRKMEN (Ağrı) - O kadar ne
zaketsizce olmaz; «güldürge» diyorlar. 
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Devamla) - Bu hususu belirttikten sonra söz
lerime daha fazla devam etmiyeceğim. Sonradan 
arkadaşlarımın ileri sürdüğü hususlara ayrıca 
cevap arz edeceğim. Ama, burada diyorum M, 
bu kanun tasarısı, Sayın Fikret Gündoğan'm de
diği üzere, öğretim üyelerine veya öğretim üyesi 
yardımcılarına birtakım menfaat temin etmek 
ve onların ışığı altmda veya onların sayesinde 
«efendim, bunalımları unutturmak, böylelikle 
maddi menfaatle birtakım kimseleri kazanmak» 
gibi bir düşünceyi ancak kendilerine yakıştıra
biliriz. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri ve al
a l a r . ) 

Biz, A. P. olarak küçük hesapların peşinde 
değiliz. Biz, memleket gerçeklerinin peşindeyiz. 

BAŞKAN - Saym Bakan, siz, kendi ağırlı-
lığınızı daima muhafaza ettiniz, yine lütfen mu
hafaza ederek konuşunuz efendim. (C. H. P. sı
ralarından alkışlar ve gülüşmeler.) 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Devamla) - Başüstüne, başüstüns Saym Baş
kanım, ama bir şey söylemedim, kendilerinin 
yaptıkları gibi polemik de yapmıyorum. Sadece 
diyorum ki... 

BAŞKAN — Ben, bir şey söylediniz, demiyo
rum. Belki söylersiniz ihtimaline kam satıâlinizi 
ikaz ediyorum, efendim. Buyurunuz. * 

ORHAN AKÇA (Kütahya) - Saym Bakan, 
haklıdırlar. Muhtarlara 500 er lira vereceklerdi. 

BAŞKAN - Saym Akça, bu takdir, müsaa
de ederseniz ancak Başkanlığa aittir. Rica ede
rim, müzakeremizin ciddiyetini ihlâl etmiyelim. 
Neticeyi istihsal etmek, Türk Milleti için, esas 
olan keyfiyettir. O sebeple rica ediyorum, mü
dahale etmeyiniz. Buyurunuz efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Devamla) - Muhterem Başkanım, Cumhuri
yet Senatosunun muhterem üyeleri; biz, bu ka
nunu getirirken Türkiye'nin bir gerçeğini hal-
letmeye çalıştık O da su : tfciveUe mezunu 
genç bir kıymet, b m a 260 lira tazmhat vereC8İî. 
siniz, böylelikle aldığı 500 bilmem kaç lira 700 
lira olacak, bununla öğretim üye yardmem te
min edeceksiniz. Buna imkân var mı? Biz, üni
versitelerin en büyük ihtiyacı olan öğretim üye
si yardımcısını temin etmek için 200 lirayı 1 000 
liraya, 400 lirayı 1 250 liraya'çıkardık. (C. H. P. 
sıralarından «maaşını artırdınız» sesleri) Gayet 
tabiî, maaşını artırdık, Beyefendi. 
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FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) - Biz de 
istiyoruz, bunu... 

MİLLÎ EötTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Devamla) - Bugün, 700 liraya Ur genç bu 
mesleke, tabiî olarak, bütün arzusuna rağmen 
maddi imkânsızlık içinde gelemiyor. Ona... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) - Pole
mik.... 

BAŞKAN - Sayın Bakan, buyurunuz, de
vam ediniz, efendim. (A. P. aralarından «toyu
dur» sesleri) 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Devamla) - Ona, geçim imkânını sağlamak, 
mesleki cazip kılmak, çok talbiî olarak, demin 
arz ettiğim hususları kapsıyan üniversite refor
mu değüdir ama, üniversite reformunun bir adı
mıdır. Eğer ben öğretim üye yardımcmnı çeke-
mezsem üniversiteye o zaman üniversiteyi nasıl 
yaşatacağım? Bunun tabiî neticesi olarak öğre
tim yardımcılaru.dan bashyarak öğretim üyele
rine kadar Türkiye'nin malî gücü nöbetinde 
Türkiye'deki meslekler arasmdaki eşitliği ve 
hizmeti dikkate aJmak suretiyle bu kadarmı 
yapa.bun.eyi mümkün kıldık Bununla biz üni 
versite reformunu getirdik demivoru^SavmCe 
lâl Ertuğ'un Mü-ttiği ^ 1 t a h 3 i e X m u 
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zırdır Ama tabu ,.llrak veni Wr kabtae kurul 

ed-n « r a n ariUd&T a l Z a k suretivle i S m 
b ^ a n u Z e ^ r » S Z f f i t a î î 
z ü H c T o arak cok £ z a n l l T h Z Z Z ' 
n™a glecekt* Ama tfyoruz M b u kTnunt 

™itiwwjr wri,cr s^z ^ r i r İHr,™ 
meydana getmlmiştir, arz edenm. (Sağdan al-

BAŞKAN — Sayın Milli Eğitim Bakanı, te
şekkür ederim efendim. 

Güven Partisi ad.ua Saym Çumralı, buyuru
nuz efendim. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Grup adına söz 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN - Saym Ertuğ, kayıt ettim. 
56 ncı madde gereğince gruplar sıraya tâbi de
ğillerdir. Yalnız bütün gruplar konuşmadan 
bir grup tekrar söz alamaz efendim. Saym Çum
ralı buyurunuz efendim, 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA SEDAT 
ÇUMRALİ (Konya) - Saym Başkan, değerli 
arkadaşlarım; Türk üniversitelerinin meseleleri, 
yaknz elimizde müzakere konusu olan mesele 
değildir. Türk üniversitelerinin öğretim üyeleri 
olarak meseleleri vardır, öğrencileri olarak mese
leleri vardır, öğretim ve eğitim usullerine ait 
meseleleri vardır. Deminden beri yapılan mü
nakaşalardan şu neticeye süratle varmak gere
kir ki, biran önce bu meseleler ele alnısın ve 
Hükümet tarafmdan hazır olduğu beyan edi
len tasarılar süratle Büyük Millet Meclisine sevk 
emisin. Türk üniversiteleri ve bilnetice Türk 
toplumu İM seneden beri rahatsıdır. Bu rahat
sizla Türkiye'nin rahatsızlığı haline gelmiştir. 
Bugün hâlâ bir kısım üniversitelerde 1969 sene
sinin Yaz döneminin dersleri okunmaktadır. Bu 
Yaz döneminin dersleri bitecek çocuklar inıti 
hana »irecek ondan sonra basarı gösterecek ve¬ 
ya gö'stermiyecktir işgaller boykotlar fiilî 
durumlar gerçekten raî.atsız 'etmiştir raha,tsız 
etmektedir öğrenciler yönünden meseleyi ele 
ahrsak haklı taleplere katılmamak elden gelme
mektedir Kitap yurt ders programlan imti
han usulleri üniversiteler Kanununun' ıslâhı 
gibi konularda öğrencilerin haki. ve yerinde 
Mekleri vardır' Biz Afi*». Partisi olarak bu 
istekleri olumlu karşılıyoruz ve buna mütedair 
«lecek olan ve simdi elimizde bulunan tasarm 

c i r j bevan etmek LteriT ElmZleMmü" 

dur O l 3 u k l tShvor^ ^ i ş e t s.fantısı icV 
Tbulunan bi72HandTn kendis nTüme has" 
retmeTbeMele™;T Evde c o ^ n u n çocuğu 
nuTerisan h a l S düşünen M asSan ne prof.¬ 
s ö X e virdim edeMhr ne de ilmî çansmada fl 
S e l â m e t i ™ sahintir' Bu yönden tekrar edi-
yorımıT bu tasanya müspet oy kullanacağa. 

Bu vesile ile bir iki noktaya da temas etmek 
istiyorum. Eğer bu tasan kendi mihveri içeri
sinde kalmış olsa idi bu sözlerimize lüzum kal-
mıyacaktı. Şunu demek istiyoruz: Bu, bir üni
versite kanunudur. Üniversiteler Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine mütedair bir 
kanundur. Ama, kanunun 3 ncü maddesini 
okuduğumuz zaman üniversitelerin yanma Or-
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ta - Doğu Âmme Estitüsünün de girmiş olduğu
nu müşahede ediyoruz. Biz, bu müessesenin 
girmesine de karşı değiliz. Gerçekten idareci 
memurlann bulunmasındaki müşkülâtı kabul 
ve takdir ediyoruz. Ama, bu zaruretler dolayı-
siyle, Üniversite Kanununun dısma çıkan ve 
taşan bir hükmü ihtiva ediyor.' Bunu gördük
ten sonra, haklı olarak, şu sualleri soruyoruz: 
MM Eğitim Bakanlığına bağlı iktisadi ve Ti
carî ilimler Akademileri vardır. Bunlar da yük
sek okullardır. Bunların da asistanları vardır. 
Üniversite Kanununun dışındadır diyerek bu 
asistanları bu haklanndan mahrum etmek ikinci 
bir eşitsizliğe, ikinci bar adaletsizliğe yol açacak
tır. Bunun yanında Sağlık ve Sosyal T ^ d m 
Bakanlığına bağlı bir müessese daha vardn-: 
Sosyal Hizmetler Akademisi Bununla meşgul 
olanların bize getirdikleri bilgilere P-öre; bu 
akademiye girebilmek için lise mezuna olmak 
şarttır Dört senelik öğret™ ve eğitime tabidir 
Yüksek okuldur ve cuSktan sonra da kendi ka
nununda yazılı hizmetleri ifa etmektedir Bu 
öğretim müessesesinde de asistanlar vardır Şim-
drdemin arz ettiğim « asistanların birline 
bir yerde geçimine yetecek' maaş tazminat veri
lirken diğVbir asistanı bundan mahrum etank 
« t e r â f e adaletsizliktir Asistanlar konusu 
ele alındıktan sonra diğer yerlerde'ilimle tecrü
be ile uğraşan asistanları da nazarı itibara almak 
P-erekirdl Bunların bumda- sabahın sekizme 
kadar nöbetçi kalan 24 saat' mesaisine devam 
«fen tand™«. , ili™ W „ H « , h has tane 

S T l T m t ' b f b u n T - a S f î Z r t £ devama 

S l v T d t i i bir m Ü . L T ' d ^ « T İ Z bir 
mnlLtev ü n i ^ T e v e S olmada ZlZ 

ki, asistanlar mütalâa'ediliyor, bu arada hasta
nede çakşan asistanları da geçinebilir hale ge
tirmek lâzımdır. Hastanelerle meşgul olan arka
daşlarımız görmüşlerdir, bilirler, bundan beş altı 
yıl'önce herhangi bir klinik şefinin arkasında 
beş, altı, yedi, sekiz daha fazla asistan varken 
bugün, bu sıkıntılar yönünden, kendilerine ve
rilen cüzi maaş yönünden, bir klinikte bir 
asistan ya vardır, ya yoktur. Onun için kül ha
linde bilgi müesseselerini ele alırken'ara yerde
ki bu eşitsizliği de kaldırmak gerekir. 
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Arkadaşlar, bizim her İM yönde de bir ifrat 
ve tefrike gittiğinizi arz etmek istiyorum, iste¬ 
nildi ki, Meclisin, Senatonun tatilinden önce 
bu kanunlar müzakere edilsin, çıksın. Dört, beş 
gün, bir hafta daha müsaade edilmiş olsa Mi 
atacaktı, bu mesele, tamam olup gidecekti. Şu 
veya bu mülâhazalarla bugüne kadar kaldı. Şim
di, tamamen ekspres sürati ile bir an önce bu 
atam, isteniyor. Çıksın efendim, çıtam ama bu 
kadar süra* o l a c a ğ ı m derken'tablan, ukde 
olan, çözüm yolu bekliyen bk alay meseleler de 
açıkta' kalmakta, konuşulmamaktadır. Bunla-
rm nazara, almmasmı rica ediyorum. Bilmiyo-
rum, Sayın Millî Eğitim Bakanı yüksek bir öğ
retim nüiossesesi olan Eğitim Enstitüleri hak
kında ne dimimMer bunlarm asistanları yok 
mudur, bu asmaman ilim yönünden nasıl tef-
rA ederim Bunları da içerisine alan bunları 
da k — u n a alan umumiyetle Eğitim,Enstitü
lerini falâm Enstitülerini iktisadi ve Ticari ilim 
Akademilerini de içlisine alan ve bunların da 
asistanlarım kawvacak bir kanun getirilemez 
mi 14" Vey» bugün burada halen mevzuu mü-
zaker»'olduğuna P-öre tashih imkânı mevcut de-
ğü midir Bunlaf hakfcrnda bizleri aydmlatn--
farsa teekkto e t e i T Kanun müsbltir doğ 
rudur s ^ n r L r b S n i ^ m e s i b ^ n d a n 
oTmnludur 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Çumrah, teşekkür ede
rim ,efendim. 

Millî Birlik Grupu adına Sayın KaraveKoğ-
lu, buyurunuz efendim. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA KÂMİL 
EARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) - Sayın arka
daşlarım, bildiğiniz gibi, üniversite reformuna 
inanmış bir grupun sözeüsüyüm ve zaman za
man huzurunuzda inançlanrmzm delillerini, 
gerekçelerini sizlere ve Hükümete intikal et
tirmeye, daha doğrusu benimsetmeye; aynı 
konu üzerinde birleşmeye gayret gösterdim, 
hâtıriryanlannız vardır. 

Bu kanun vesilesi ile İnşaca bâzı mevzu
lara tekrar temas etmek zaruretine inanıyo-
rum. Bu tasannu, adı şimdi doğru kondu. 
Eskiden bir reform tasansı olarak takdim edil-
di, uzun müzakereler oldu, reform tasarısı o 
zaman da değildi, bu zamanda değil. Şimdi, 
tazminat tasarısı olarak takdim ediliyor, doğru-
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dur. Biz de olumlu buluyoruz, cumasını is
tiyoruz. Fakat, Sayın Çumralı'nın temennileri
ne iştirak etmemeye imkân yok. Süratli çıksın 
derken dörtbas. mamur çıkmasını önliyecek fak
törlere göz yummak niyetinde de olmuyoruz 
olamıyoruz. En az şunu temenni ediyoruz; bu 
kanunun eksiklerini Hükümet yeni baştan ta-
mamlıyacak bir vaitle huzurumuzda olmalıdır. 
Sanıyorum ki, bu, uysal teklifimizi Hükümet 
hemen benimsiyecek ve angaje olacaktır. 

Bir teknik istifhamdan sonra asıl konuya 
geçmek istiyoruz; benim elimdeki tasarının 
başlığında bir problemim var, bu problem 
şudur : ikinci satırda şöyle deniyor «... 38 nci 
maddelerinde değişiklik yapılmasına, bir ek ve 
iki geçici madde ilâvesine ve 7163 sayılı Kanu
nun 19 ncu maddesinin değiştirilmesine dair 
Kanun.» Şimdi, bu kanun lâfı üzerinde ben 
durmıyacağım. Burada diyor ki, «iki geçici mad
de ilâvesine.» Benim elimdeki tasanda, te
menni ederim tesadüfen olur, bir geçici madde 
var. Bunda bir yanlışlık mı var, başlıkta mı 
bir yanlışlık var; yoksa benim elimdeki matbu 
tasarıda mı bir yanhşhk var? Bir geçici mad-
de mi çıkarıldı, y o k ! başlıktaki İM kelimesi
nin bir kelimesi haline çevrilmesi mi unutul
du? Bu, bir teknik tasur mudur, önleyici 
bir kusur mudur? Komisyonun, Hükümetin, 
Başkanlık Divanının dikkatine arz ediyorum, 
üzerinde durmıyacağım. Eksikleri tamamlamak 
va'di kayıt ve şartı ile grupumuzun bu tasa
rıyı desteküyeceğini, desteklemeye hazır oldu
ğunu beyan etmiştim. 

Şimdi, bu tasarının faziletlerinden bahset
mek istemiyorum, kısa kesmek istemiyorum. 
Fevkalâde faydalıdır, asistanlık müessesesini 
cazip bir hale getirecektir. Bu, üniversitenin ta
sa bir zaman içinde zihni atalete uğramasını ön-
liyen, bu mahzuru ortadan kaldıran bir kanun
dur. inşallah, bundan sonra, zeki, çahşkan ka
biliyetli gençler asistan olmak için yarışacak-
lardır. Temenni ederim ki, bu küçücük imkân, 
bu yarışmayı sağlar. 

Şimdi, arkadaşlarım; önümüzdeki Hükümet 
programında en geniş yer alacak konulardan 
biri, hiç şüphe etmiyoruz ki, üniversite refor
mudur. Bu, içerisinde bulunduğumuz zaruretin 
tabiî sonucudur. Yer alacağından hiç şüphe et
miyoruz ama, bâzı karışıklıklar, bâzı kararsız-
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hklar olduğunu da tesbit etmiş bulunuyoruz. Sa
yın Gündoğan ortaya koydu, ben de bilhassa 
Sayın Başvekilin bir gazeteciye verdiği deme
cini bahis konusu edecektim. Arkadaşım, biri
nin üzerinde durdular, birinin üzerinde de ben 
durmak istiyorum: Bir kere Saym Başvekil 
«Full - Time'a taraftar değilim» diyor, gayet 
a ç * olarak. Gazeteden okuyobilirim, okumıya-
cağım. Gerekçesine iştirak etmediğimi derhal 
beyan edeceğim. 

Sayın Ertuğ, grup adma dediler ki, 
«Full - Time'a taraftar olmıyaoak bir Parlöman-
ter» yoktur. Tabiî, bütün Parlâmentoyu kayde-
diyor, grupları dâhil. Gerekçe olarak arz etti
ler; Full - Time Türkiye için çok pahalı ola
caktır, Hükümet bunu karşıkyamıyacak. İkin
cisi de; bugünkü üniversite bünyemize Full - Ti
me fazla bir şey getirmiyecektir, buna da işti-
rak etmeye imkân yok. Biz, üniversiteyi islâh 
edelim, üniversiteyi reforma kavuşturalım diyo-
ruz; sayın profesör diyorlar ki, «ne yapsak 
fayda etmez. Full - Time da yapsak fayda et-
mez, o kadar bunalımlar, o kadar problemler 
içerisindeyiz ki, Full - Time bir şey getirmez.» 
Bu kanaatte değiliz, Full - Time, meselelere 
büyük ölçüde halledecek bir çözüm tarzı diye 
bakıyoruz' ve savunuyorum. «Full - Time bu-
günkü meseleleri halletmez» demek beni affet
sinler biraz sathi oluyor Başvekil, başka bir 
gerekçe söylüyor Başvekilin gerekçesi* sudur: 
«Ha™ iştirak eimem» diyor Gazeteci * biraz 
itiraVediyor; Başvekilin gerekçesi sudur «hal
ka dÖLÜk üniversiteyi savunuyorlar* benim kar
şıdakiler Full - Time yaparsak üniversitenin 
halka dönüklüğünü önlemiş oluruz» diyor Ga
zeteci Hacettepenin ve Orta-Doğunun başan
larından bahsediyor «Hayır öğretim üyesi 
20 - 25 senede yetişir bir zihni güçtür bir ze
kâ gücüdür bu zekâ,gücünden h a L mahrum 
etmemeliyiz» diyor. 

Şimdi, arkadaşlar; halka dönük üniversite 
istiyoruz. Halkı ünirvesiteden mahrum etmek... 
Gerçekten biz halka dönük üniversiteyi savu
nuyoruz ve üniversitenin halfan meselelerine 
yardımcı olmasını, çözüm tarzı bulmasını isti
yoruz. Bunu isterken biz, kişilere dönük üni
versite istemiyoruz; çıkarlara dönük üniversite 
istemiyoruz. Kişisel menfaatlerin yardmıcısı 
olan üniversite istemiyoruz. Halk da takdir buyu-
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rursunuz ki, halk anonim bir terimdir - kamu 
yararı, ortak yarar vardır, halka dönük derken 
bunu savunuyoruz. Yoksa, özel okullar; kişisel 
meseleler, muayenehaneler, uzmanlıklar, müşa
virlikler,, avuk'athklar. Bunlar halkın müesse
seleri değil, bunlar kişilerin ve kişisel ortaklık
ların meseleleridir. Halka dönük terimine Baş
vekilin, iştirak etmesi imkânı yok. 

Zihnî güc, bunu kabul ediyoruz, «brain 
power» diyor, «brain powerden mahrum etme
mek lâzım» diyor. Bunu, halkm yararına en 
kestirmeden vermek, lâzım. Ortak varara, âm
me vararma bunu en kestirmeden "vermek lâ
zım/Bunun da temeli, kanaatimizce, Full - Ti
medir. Sayın Bakana cevap vermek istemiyo
rum. Meselenin temeli bu değildir. Benim mü
nakaşam bundan sonraki Hükümet programına 
matuftur. Dediler ki, «Batı'da örneği yoktur; 
savunamazsınız» Mutlak olarak üniversiteyi dı
şarıya kapatamayız.» 

Arkadaşlar, Batı'da örneği vardır, yoktur, 
bu, bizim zaruretimizdir. Batı'da böyle var di
ye yapmışız, üniversite darmadağınık bir hale 
gelmiş", içdenetimi sağhvamamışız. Ne araştır
maya, nedersine; ne öğrenci yetiştirmesine, ne 
öğretim üyesi yetiştirmesine imkân vermişizdir. 
Âdeta, yapfağımız'tasarruflarla, öğretim üyesi
ni üniversiteden dışarda, ne kadar iş varsa 
oraya sevk etmişiz, üniversiteye bağlayıcı hiç
bir müeyyide ortaya koyamamışız. Görüyoruz 
ki, busun bizim meselemizin hal 'tarzı tam gün 
çalışmakto. Ancak, tam gün çalışma ile bunları 
koruyabileceğimize, sağlıyabileceğimize inandı
ğımız için savunuyoruz. Yoksa, örneği varmış, 
örneği yokmuş, suüstimal edilirmiş, edilmezmiş, 
bu meselelere temas etmek istemiyorum, 

Şimdi Başvekilin, bence bundan daha mü
him olarak ortaya koyduğu bir şart var ki, üze
rinde durulmadı. «Biz, üniversite reformuna ta
raftar oluruz, fakat bizim bir şartımız var; ilk 
şartauz : Üniversitelerarası bir kurul kurarız. 
Bu kurula, azınlıkta olmak üzere, biz de gire
riz, yani sorumlu hükümet de girer» diyor. «Za
rarı yok, ilim adamları kararlarını versinler, 
biz uygulayalım, ama bu kurulda biz olalım» 
diyor. Bunun İngilizcesini kullanıyor; callaba-
tion (collebreyşin), işbirliğini sağlamak için 
üniversitelerarası kurula Hükümetin katılması
nı istiyor. 
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Şimdi arkadaşlar, Sayın Bakan da söyledi; 
Türk üniversitelerinin özerklik meselesi yoktur. 
1946 da bu mesele halledilmiştir, isabet olmuş
tur, çok şükür bu meseleyi halletmişiz. Bugün 
Fransa'daki, Almanya'daki hattâ İngiltere'deki 
meselelerin, münakaşaların temelinde bu özerk
lik meselesi var. Onlar, meselelerini hallededur-
sunlar, Fransızlar halletti, İtalyanlar halletti, 
Almanlar uğraşıyor, İngilizler uğraşıyor. Şimdi 
arkadaşlar, Başvekil ne demek istiyor : «Bir 
üniversitelerarası kurul kuralım. Bu, üniversi
telerden olsun ve hükümetten olsun» Bunu 
erken yorumlamak istemem, menfi yorum
lamak istemem ama, gerçekçi de olmak 
lâzım. Bu üniversitelerin özerkliğini bir öl
çüde geri alalım mânasına gelmiyor mu? Gel
miyorsa, mesele yok. Bu sözden, üniversiteler
arası kurula Hükümet girsin ve üniversiteleri 
idare etsin, anlamı ekmıyorsa itirazım yok. 
Ama, bunu sezinlememeye, böyle yorumlama-
maya imkân yok. Ve bundan daha ileriside 
üniversite reformunun ilk şartı olarak, gerçek
ten bu konursa, buna büsbütün iştirak edeme
yiz. Üniversite reformunu yapmak için, üniver
sitelerarası kurul kuram ve Hükümet oraya gi
rer ondan sonra reform yaparız. Bu ankyışa 
işth-ak etmeye imkân yok. İnşallah Hükümet 
programında bu, yer almaz. * 

İkincisi; «ful - time'a iştirak etmiyorum» 
diyor. Gerekçesi: Pahalıdır,' faydasızdır, demi
yor. Halka dönük üniversiteye mâni oluruz. 
Yani üniversitenin iç denetimini sarsan unsur
ları olduğu gibi devam ettirelim. Bu demektir 
ki, gelecek olan veya tasarlanan üniversite re
formu, bizim anladığımız gibi, üniversiteyi dört 
bas, mamur bir hale getirecek bir reform anla-
yıs'ı içinde gelmiyecektir. Onun için şimdiden 
ikaz ediyorum, şimdiden görüşlerimizi'arz edi
yorum 

İki, küçük meseleye daha dikkatinizi çekmek 
istiyorum: Millî Eğitim Bakanlığı Sözcüsü, 
Karma Komisyonda dediler ki, «üniversite re
formu büyük bir meseledir; Batı'da da aynı 
problemler vardır. Bu problemleri dört bas. 
mamur çözmek için, zaman alıcı olmakla bera
ber, Batı"'da alacağı şekli, bulunacak çözüm yol-
lannı beklemek zaruretini hissediyoruz.» 

Bunu, Sayın Bakan söylemediler, bir bakan
lık yetkilisi, bakanlık temsilcisi söyledi. Sayın 

-
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Bakan kalacaklar mı? Bilmiyorum, temenni ede
rim ki, kalırlar. Bu, programa girecek mi, gir-
miyeeek mi, onu da bilmiyorum ama, Bakanlık 
Sözcüsünün sözünün önemi bence şudur : Bu 
Bakanlık Sözcüsü yarınki görevli bakana bunu 
telkin edecektir. O bakan buna inanır veya 
inanmaz. Bu sözün önemi, oradan geliyor. 

Bir de Maliye Bakanlığı Sözcüsü İsrarla söz 
aldı, Başkanın, konuşmasını pek istememesine 
rağmen dediler ki, «Efendim, bugünkü üniver
siteler Kanunu M İ - time mâna değildir. Bu
günkü Üniversiteler Kanunu bunu dört bası ma
mur bir şekilde halletmiştir, isterse üniversite
ler full -'time'ı bugünkü üniversite mevzuatı 
içerisinde tatbik edebilirler.» Bu, üzerinde bile 
durulmıyacak derecede, arızalı bir görüştür. 
Üniversite Kanununun uygulanışı, sonuçlariyle 
ortadadn-, bu görüşe iştirak etmeye imkân yok. 
Bunlar, hepsi üniversite reformunu geciktiren, 
arızaya uğratacak kusurlu görüşlerdir. Fazla 
ağır bulmamakla beraber dikkatinize sunmakta 
fayda buluyorum. 

" Arkadaşlar, sözlerimi bitiriyorum, birçok 
noktalar daha evvelki arkadaşlar tarafından 
etraflı şekilde ortaya konmuştur. Hükümetten 
bir tek ricam var;' bu kanunun eksikleri orta
dadır, sanıyorum ki, tasarı olarak bir konu or
taya geldiği zaman bütün bakanlıklarla ve bü
tün taraflarla ilgisi ortaya konup, herkese ve
rilebilecek olan haklar âdil ölçüde tanzim edi
lir. Bunda, maalesef bir koordinasyonsuzluktan, 
bir dört başı mamur düşünmemekten - belki de 
acele yüzünden - tanzim edilememiştir. Bu, tan
zim edilemiyen tarafların Hükümet tarafından 
en kısa zamanda huzurumuza getirileceğinin 
vaadini bekliyorum. 

Teşekkür ederim, saygılarımı sunarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN - Sayın Karavelioğlu, teşekkür 
ederim* efendim. 

Sayın Ertuğ, sıranız gelmiştir, konuşmak is
tiyorsanız buyurunuz efendim 

A. P. GRUPU ADINA CELÂL ERTUĞ (Elâ
zığ) — Sayın Baston, muhterem senatörler, 
ikinci defa huzurlarınızı işgal ettiğim için özür 
dilerim. Grupum adına konuştuğum için ifade 
etmek istediğim fikirlerimin aslından başka 
türlü, bilhassa bir parti sözcüsü arkadaşım ta
rafından başka türlü, tefsir edilmiş olduğunu 
görerek sizirahatsız ediyorum, özür dilerim. 

Muhterem « U # m birçok mevzular si
yasi polemiklere miisaiMabilir. Ancak, benim 
büyük bir titizlikle konuşurken riayet etmek is
lediğim husus; üniversfe gibi mfflli bir müesse
nin ve tana M bir tasarının konuşulmasında 
polemik yapılmamdan can ve gönülden isterim. 
•Çünkü, bu polemiklerin reperküsyonlan maa
lesef iyi olmuyor. Hâdiseler, bfai yanıltmamak-
tadır ü n i t e l e r d e çıtan btaok hâdiselerin 
olayların - şimdi buaa bunalım adı takıldı - m-
dece üniversitelerin fe meselelerinden doğmadı-
ğı da muhalkhakta- Esefle belirtmek Merim ki 
«rivertte olaylarrnm pek çoğunda da birtakım 
siyasi cereyanlar veya s i y * tasarrufların rolü 
ofaustur Talebe cemiyetlerine politikanın gir
mesi üniversite cevresL sivasi menfaatlerin 
Ur v a X ^ M M f a £ 3 ta nâhos badiseleri 

to h â d i s t o i ^ J b A ^ M H k h â S e r i bütün 
L m b ^ J ^ J m i L ^ i t Bım%™ 
^ZaLTriîmMreta cktüh ta** W» 
kametler? rftaSta* b todi« de e^°^ 
m r̂t i J L î « d i k k a t e ^ ^ L i w - - ^ 

SairTJzZı ™™^fc z««rve 
! Z n M taMuS™, u « Z T b ™ u tam^ta 
Z Z s S a Z T a da ta J o Z e T m İ Z k 
Ltaffil J Z ^ I ^ r a T r Î T t a t a İ . n S 
r e Z m t a n Z ^ M ™ ü r S o r m a 
t a r T a r Z Z â l Tin I Z t r e t o m a su veva 
ta «ftL M a ^ v î f ^ * e reformuna W 
şTolduğu ilItanta^UtoçeUmŞ 

Meselenin böyle olmadığım Sayın Bakan da 
söylediler. Bendeniz de, zaten birtakım müna
kaşalar olacakta. Bunlan önlemek itin şimdi
den kanaatimizi tehar ediyoruz, diye* söylemiş
te,. Bu bir kehanet değildi. Komisyonlarda v'e 
diğer t o p l a l a r d a geçen müzakerelerden aldı
ğım UUMhrla bu şekilde ifadede bulunmuş
tum. Evvelâ, full - ö n e üzerinde durulmak
tadır. M İ - time, hepimMn üzerinde ittifak 
ettiğimiz, bir tarif midir? Yani, tam gün çalış
ma. Şimdi, müsaade b u y u r u r u z ben size ka
nunlarımız muvacehesinde üniversitelerimin 
full - time çab^ğım ifade etmek istiyorum. 
ÜniversMeritefe 4936 saydı Kanunda şöyledir : 
«Çabama saati içerMnde üniversite görevlileri 
zamanlarım üniversitede geçirmeye mecburdur-
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lar.» Nedir bu? Üniversitede farklıdır, sabah er
ken saatlerde başlar, öğleden sonra şu saatte bi
ter. Yani, 9 - 17 yerine sabah erkenden, öğle
den sonra 14 - 15 e kadar devam eder, den
mektedir. Şimdi M İ - time mesaisini üniversi¬ 
teye tatbik etmek demek, üniversitedeki öğre-
tim üyelerim veya mensuplarını orada bağlı 
tutmak demek değildir Bendeniz iyi ifade ede
mediğimi, anlıyorum Sayın Karavelioğlu da 
işaret buyurdular Üniversitede Afi - time usu-
lünün tatbikine kimse karşı değildir dediğim 
zaman üniversite full - time konusunu; üniver-
siter reformunun yahut üniversite reformunun 
bir parçası olarak göstermektedir ve bu tasarı 
yani reform tasarısı haline sokulmak istendiği 
L a n haklı olarak mukabil görüşler- bunun 
eksik olduğunu daha birçok umurlarla'tamam
lanması lâSnffeMiğini ileri sürerek bunu tas 
dik etmedi. 

Muhterem senatörler, biz üniversite Reform 
Kanununu ele alamayız. Aynı ifadeyi Saym 
C H P . Sözcüsü de söylediler. Yani dediler ki, 
«Niçin iktidar partisi çekiniyor, korkuyor re-
forma gitmekten, üniversite reformu yapmak
tan.» Bu, polemikti. Korkma ve saire mevzuu-
bahis değildir, yalnız üniversite muhtariyetine 
saygılıyız, üniversiteye ait değişiklikler üniver-
sitlerden gelir. Bunu ifade ettim ve dedim M, 
bu kanun müzakere edildiği zaman henüz üc 
üniversiteden noktainazar gelmişti, reform tasa"-
rısı olarak, diğerlerinden gelmemişti. 

Farzediniz ki, biz burada zikredilen husus-
lan, full - time dâhil, iki sene doçentlik süre
sinin kısaltılması dâhil, bunları kabul ettik ve 
Meclisten de geçti. Diğer dört üniversitemiz 
bunda söz sahibi ohnıyacak mı idi Biz ne hak-
la onların noktainazarını almadan, üniversite
lerin böyle çaksma mekanizmasını tesbit eder
dik. Olamazdı bu. Bu. üniversite muhtariyetine 
saygısızlık olurdu. Gerçi Anayasa «üniversite 
kanunlarla düzenlenir» "demektedir ama, bir 
üniversitenin nasıl işliyeceğini, nasıl daha iyi 
randıman vereceğini herkesten önce bizzat üni
versiteler bilir. Ve her üniversitenin de kendine 
has özellikleri vardır. Orta - Doğu üniversite 
kendi özel bir kanunu ile işliyor o, numune ola
bilir. Hacettepe başka ter kanunla işliyor o, 
bir tecrübe nüvesi olabilir. Henüz Türkiye'de 
birçok müesseseler gibi üniversitelerimiz de is

tediğimiz plâtforma çıkamamıştır. Çıkacaktır, 
bu prototiplerden birini alacağız veya birkaçını 
öylece tatbik edeceğiz. 

Binaenaleyh, Full - Time'ı acele olarak ka
bul etmekte, iki sene unsurunu hemen geçir
mekle mesele hallolmuyor. Ben, demin dedim ki, 
Full - Time önemsizdir. Full - Time tâbiri de 
yine münakaşayı mucip bir tâbridir. Full - Ti-
me'den maksat; üniversite öğretim üyesi
ni yata» ünivresitedeki öğretim üyesini 
öğretim görevi bakımından, üniversiteye 
bağlamak mânasına anladır bu, bir. Bir 
de; saat 9 dan 17 ye kadar üniversite içeri
sinde oturtmak mânasına gelir. Ben, dedim M, 
yani saat 9 dan 17 ye kadar sen burada otu-
racaksm diye öğretim üyesini zorlamak ve ka
nunu böyle anlamak, meseleleri halletmez. Üni
versite » r o m u ; çok çeşitli, çok değişik unsur
ları bir arada tutacak^hedeflerde olmalıdır, ola-
caktır. 

Sonra, yine sayın C. H. P. sözcüsü bizi, asis-
tanlara ve öğretim üyelerine maddi menfaat 
vadetmek şeklinde, onları oyalamak gibi bir 
ithamda bulundular ki, çok şükranla kaydedi
yorum, diğer grup sözcüsü arkadaşlarım haki
katen meselenin mihveri üzerinde fikirlerini bü-
yük bir vukufla beyan etmişlerdir. Şükran
la karşılıyoruz. Ama, bu şekide, böyle sağa, 
sola çekmek ve bundan birşey ümidetmek fay
dasız" birşeydir, telâfi edilmez zararlar doğurur, 
arkadaşlar, üniversitelere biz ne şu menfaati, 
ne bu menfaati vadetmekle hiçbirimiz, hiçbir 
siyasi parti veya kuvvet hoş görünemez. Üni
versiteler bu kadar basit mânaya alınmamalı-
dır. Ne demek asistanların maaşını artırma?.. 
Asistanlar sıkıntı içerisinde bugünkü hayat 
sanlarında kıvranıyor. Bir gene «çalışamam 
İ,en» diyor Evlenmiş çocuğu var", Ankara şeh
rinde oturamıyor, verilen para kâfi değildir. 
imkân bulsa oturacak fedakârlığa katlanacak 
ama öğretim üyesinin alt basamağı kuruyor. 
Nasıl Wr ormanda iriyarı, güzel, büyümüş çam 
ağaçlarının yanında küçük fidanlar olmaz», o 
orman kurumaya mahkûmdur Onun gibi, üni-
versitelerin de öğretim üyelerinin kaynağmın 
beslenmesi gerekmektedir 

Burada bir mesele daha mevzuubahsedildi; 
Başbakanımız bir gazeteye beyanat vermiş. Şim
di, muhterem arkadaşlarım; bir gazete ile ya-
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puan anket, zannediyorum ki, siyasi etaplarda, 
bu Mecliste münakaşa mevsuu olmamalıdır. Ben 
bu anketi okumadım. Zannediyorum ki; Bas-
balkan, - burada konuşulanlardan edindiğim in
tıbaa göre - su mânayı ifade etmek istemiştir 
ve böyle olmadı doğrudur, üniversite öğretim 
üyelerinin yalnız üniversite duvarı içine hapse
dilmesi doğru değildir. Onlardan memleket'sat
hında faydalanmak gerekir. Nitekim, bunun 
misali vardır. Meselâ; bugün bir avukatların 
sendika kurulunun başkanı, Hukuk Fakültesin
de bir öğretim üyesidir. Yine, değerli tenkitçi 
arkadaşımın, anamuhalefet partisinin meclisin
de bir veya birkaç üniversite öğretim üyesi 
vardır. Yani, üniversite öğretim üyelerinin kıy
metlerinden memleket meselelerinde, başka yer
lerde istifade edilmelidir, mânasındadır. Ben, 
böyle anlıyorum. Ama, prensibolarak biz burada 
resmî, siyasi vesikalara geçmiş, Meclis zabıt
larına geçmis parti programına geçmiş mesele
leri; Hükümet programına o-eçmiş görüşleri 
münakaşa edebiliriz Falan gazetede filân şe
kilde yazılmış O doğru muydu acaba? Acaba 
aynen mi aksettirdi? Bunlar tamamen bizim ko
nuşma konumuzun dışındadır 

'Partimize tevcih edilen ve kanunu mihverin
den çıkarıp da başka şekilde yorumlara tabi tu
tan arkadaşımın görüşlerini kabul etmediğimi, 
grupum adma kabul edemiyeceğimizi ifade et
meye mecburum. 

Bu kanun, diğer grup konuşmacılarının da 
beyan buyurdukları gibi, sadece âcil bir zaru
retin karşılığı, bilhassa asistanlarımızın hayat 
şarlarım düzeltici tazminatlarından ve öğretim 
üyelerine de yine tazminat konusunda geçici 
bir yardımdan ibarettir. Hiçbir safhasında're
form tasarısı olmamıştır. Bununla, reform red
dedilmiştir, demiyoruz. Reform, 6 üniversiteden 
gelmiştir, Millî Eğitim Bakanlığında bunlar üze
rinde çalışmalar yapılmıştır ve kanun tasarısı 
Hükümet tarafından yakında getirilecektir diye 
arzı beyan ettik. Bunun, karşısında olduğumuz, 
Reformdan kaçındığımız mânası nereden çıkı
yor? Türkiye için hayırlı ve faydalı olan'her 
şeyi mutlak surette benimseyip bunun müdafii 
olacağımıza, A. P. nin; hiçbir siyasi teşekkül
den, vatanperverlik hususunda, geri kalmıya-
cağma, hiç şüphem yoktur. Bu itibarla sözleri
min bu mânada anlaşılmasını ve grubunun prog-
ramiyle, icraatiyle ortada olan Hükümetimizin 
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bu şekilde bir tenkide ve murakabeye tabi tu
tulmasını rica eder, hepinizi saygiyle selâmla
rım. (Alkışlar). 

BAŞKAN - Sayın Ertuğ, teşekkür ederim 
efendim. 

Muhterem senatörler, grupları adına konuş
ma talepleri neticelenmiştir. 

Şimdi gündemle ilgili iki takrir var, okutu
yorum. 

Sayın Başkanlığa 
Şahısları adına yapılacak görüşmelerin 10 

dakika olarak tesbitmi saygiyle rica ederim. 
Bursa 

Cahit Ortaç 

Sayın Başkanlığa 
Konuşmaların 10 dakika ile sınırlandırılma

sını arz ve teklif ederim. 
Balıkesir 

Nuri Demirel 

BAŞKAN - Muhterem senatörler; önerge
ler hakkında söz istiyen sayın üye var mı?.. 

MEHMET HAZER (Kars) - Aleyhinde söz 
istiyorum. 

BAŞKAN - Sayın Hazer, buyurunuz efen
dim. 

MEHMET HAZER (Kars) - Muhterem 
arkadaşlarım, bir kanun tasarısı veya teklifinin 
görüşülmesinde, konuşmaların sınırlandırılması 
çok kere ihtiyaç haline gelmektedir. Fakat, bu 
ihtiyaç; meseleler çok dağıtıldıktan, açıldıktan 
sonra' duyulmaktadır. Parlâmentoda vazife 
alan arkadaşlarımızın, bilhassa grup sözcüleri
nin, meseleleri cok genişletmeleri yüzünden, fi
kirlerini söylemi imkânını bulamamaktadırlar. 
Sğer, böyle bir sınırlandırmaya ihtiyaç var 
idiyse bu, baştan düşünülmeliydi. Gruplar^ enine, 
boyuna konuşuyor, ' meseleler başka istikamet
lerde gelişi™, ondan sonra, sıra üyelere gelin
ce; tahditler daraltmalar başlıyor ve tabiî me
seleler de bû bakımdan çiğ kalıyor çıkardığı
mız kanunlar da maksada uygıın bir,s'onuç ver
miyor Bu itibarla arkadaşlar zannediyorum 
mesele bu kadar dağıtıldıktan sonra sadece 
mihverine getirmek için bir arkadaşın 10 daki
kaya ihtiyar olacakta. ayrıca da kendi fikri
ni söylivecektir Bu itibarla bir tahdide lüzum 
olmadıkı ve bu teklifin reddedilmesini istir
ham ediyorum. 
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BAŞKAN - Sayın Hazer, teekkür ederim 
efendim. 

Muhterem senatörler, önergelerin aleyhinde 
konuşulmuştur, önergeleri oylarınım arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Önergeler b b d edilmiştir efendim. Şahısları 
adına konuşacak sayın üyeler 10 dakika olarak 
tahdit edilmiştir efendim. 

Sayın Komisyon, söz istiyor musunuz efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÖMER 
LÜTFî HOCAOĞLU (Trabzon) - Arkadaşlar 
konuştuktan sonra söz istiyorum. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet, söz istiyormu-
sunuz efendim? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMI ERTEN 
(Edirne Milletvekili) - Arkadaşlar görüştük
ten sonra söz istiyorum. 

BAŞKAN - Şahıslan adına söz istiyen ar
kadaş tan analarım okuyorum efendim: Lütfi 
Bilgen lehinde Sayın Hazer aleyhinde, Sa
yın öztürk üzerinde, Sayın Bikeçliğil lehinde, 
Sayın Baysoy aleyhinde, Sayın Baltan üzerinde, 
Sayın Ucuzal lehinde, Saym Rendeci aleyhinde, 
Sayın Yurtsever üzerinde, Sayın Atmaca aley
hinde, Sayın Yıldız üzerinde, Sayın Kürümoğlu 
lehinde, Sayın Ortaç üzerinde, Sayın Akea le
hinde, Sayın Karaman üzröinde, Saym At'ayurt 
üzerinde, Sayın Somunoğlu üzerinde. 

Sıra, Sayın Bilgemde... 
HÜSEYİN ÖZTÜEK (Sivas) - Beni, birinci 

sırada okumuştunuz. 
BAŞKAN - Muhkem efendim, 56 ne, mad

deyi ta'tbik ettim, lehinde aleyhinde ve üzerinde 
olarak yeniden sıraya tabi tuttum. Bu sebepten 
ikinci oldunuz efendim. 

Saym Bilgen buyurunuz. Saat altıya yirmi 
var efendim. 

LÜTFİ BİLGEN (İçel) - Saym Başkan, 
sayın senatörler; 4936 sayılı Üniversiteler' ka
nunu tasarısı üzerinde söze başlamadan önce he
pinizi saygı üe selâmlarım. " 

Bu kanunla, üniversitelerimizde arzu edilen, 
eğretim kadrosu ihtiyacı kısmen karşılanabilir 
ümidindeyim. Hiç olmazsa öğretim kadrosu pi
ramidinin bugünkü silindir sekli veya yarın ala
cağı ters piramit durumuna'geçme tehlikesi ön
lenmiş olacaktır. Bundan ön'ce yapılan bir 
araştama raporuna gere üniversitelerimkde pro-
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fesör ve doçente oranla asistan sayısı gittikçe 
azalmaktadır. Meselâ; istanbul Teknik Üniver
sitesinde 179 profesör ve doçente mukabil 178 
asistan tesbit edilmiştir ki, bu çok feci bir tab
lodur. Âdeta ünive'rsite öğretim kadrosunun 
kökünü kurutacak bir durum arz etmektedir. 
Bir hocanın yanında oldukça yüksek sayıda 
asistan bulunduğu takdirde,' hem günlük işler 
aksamadan yürüyebilir, hem de üniversiteler, 
istikbalde öğretim üyesi yetişecek olan geniş 
bir beyin kaynağına sahibolurlar. 179 hocaya 
178 asistan olursa bunun mânası, çok kısa bir 
zaman sonra üniversite hocası kalacak demek
tir. Her asistanın sonuna kadar dayanıp hoca 
olabileceği nazari'olarak düşüniUenıiyeceği gibi, 
pratikte de, mümkün değildir. Asistanlara ve
rilecek tazminat; mekleki kısmen olsun cazip 
hale getirebilir ve piramit yerine oturabilir Do 
cent ve profesörlere verilecek tazminatla kendi-
feri tatilin edilirken asistanlar için de bir istik
bal emniyeti belirecektir ümidiyle bu kanuna 
müspet oy vereceğiz Geç de olsa su anda bu 
kanunu çıkarmanın mutluluğunu duymaktayız. 

Ancak, bizim şu anda duyduğumuz kıvancın 
daha fazlasını duymakta olan üniversite asistan
larının yanında aynı işi yapan, aynı meşakkati 
ve mesuliyeti yüklenen üniversite'dışı Bakanlık 
asistanlarının da aynı mutluluk içinde olmasını 
çok isterdik. Çok isabetli bir kanunla tatmin 
edilen bir grupur- yanmda aynı şartlarda çaksan 
başka bir grupun L a ! edilmesi Anayasamızın 
eşlilik prensiplerine de uymamaktadır Buna 
binaen eksü kalan bir hususun da şu anda dü
zeltilmesi şarttır ve bu imkân içinde yaşadığı-
r-:- toplantı anında Yüce Senatonun elinde ve 
yetkisinde bulunmaktadır. Mesele açıktır. 

Eğer, 23 . 10 . 1969 Perşembe günü yaptığı
mız birleşimde 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun'bâzı maddelerini değiştiren ve bazı 
maddeler ekliyen kanun tasarısı' görüşülürken 
mezkûr kanunun 19 nen maddesine bir ek mad
de ilâvesiyle «1136 sayılı Avukatlık Kanunun
da Sosyal'Sigortalarla ilgilendirilenler hakkında 
da 506 sayıh Kanunla bu kanun hükümleri uy
gulanır» ve 22 nci maddesine «1136 sayılı 
Avukatlık Kanununungeçici birinci maddesinin 
bu kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldı-
ninusfrr» ibareleri bulunmasaydı veya o madde
ler Senatodan geçmeseydi ben de burada 4936 

1 4 -



C. Senatosu B : 71 27 .10 .1969 O : 1 

sayılı üniversiteler Kanunu görüşülürken üni
versite dm asistanların durumunu ele alamaz
dım. O günkü birleşimde bir kanunun bâzı 
hükümleri başka bir kanunun bâzı maddeleriyle 
tadil edildi veya yürürlükten kaldırıldı. Bunun 
mümkün olup olmıyacağı hususunda sayın hu
kukçu arkadaşlarımız saatlerce ilmî tartışma 
yaptılar ve neticede Senatonun kararı ile mev
cut bir kanunun bâzı maddeleriyle başka bir 
kanunun bâzı hükümleri tadil edildi veya yürür
lükten kaldınldı ve bu a r t* bir düzeltme yolu 
olarak açılmış bulundu. 

Gerçek olan; 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nunu ile 1136 sayıh Avukatlık Kanununun bâzı 
maddelerinin yürürlükten kaldırılmış olmasıdır. 
Hal böyle olunca şu anda önümüze'tıpkı buna 
benzer bir mesele gelmiştir. Elimizdeki tasarı 
ile üniversite hocalarrmn yanında asistanlara 
da bir tazminat verilmektedir. Acaba, bu ka
nuna bir madde ekliyerek meselâ, madde 2 ile 
değiştirilen 38 nci maddenin (A) bendinde: 
«Doktora yapmamış veya tıpta uzmanlık yetki
sini kazanmamış üniversite asistanlarına aday 
olarak tâyinlerinden itibaren her ay maadam-
dan başka bin lira tazminat verilir» ibaresine 
«üniversite dışı hastane lâboratuvar ve mües 
melerde çalışan ve maaşlarını muhtelif bakan¬ 
îıklardan alan asistanlar da aynı tazminatı alır¬ 
lar ilgili bakanlık yeterli o'LeH avmr» cüm 
lesini ilâve ederek üniversite dm as\stanlam 
Anayasamızm 14 ncü ^M^-'n • . „ , * * v„ 
fama h a T C Kz de t e ^ t e f ^ T v W fZ w t 
S^verniveTte L T 7^XTtZ » «ÎT 
m ı v l n c ^ n k " J ^ T ^ ^ ^ Z ™ 

Zannımca, Yüce Senatomuz bunu kabul et
mekle en isabetli karannı vermiş olacaktır. Eğer 
biz, bu fırsatı kaçırırsak üniversite dışı asistan
ların eline bir daha böyle bir imkân geçmiye-
cektir ve biz de çok kolay halledeceğimiz bir 
mesele için aylarca ya da yıllarca beklemek zo
runda kalacağız. Aylarca veya yıllarca diyo
rum. Zira, bir sene üç hafta önce yani 8.10.1968 
tarihinde Senatoda 641 sayılı Kanun üzerinde 
görüşülürken şöyle bir müzakere geçmişti Bunu 
kısaca zabıttan arz etmek isterim." O zaman 
şöyle bir teklif yapmıştık : 

«641 sayılı Kanunda sosyal adaleti zedeliyen 
bîr madde var. Kanun çıkarümasiyle beraber 
bu sosyal adaletsizliğin de giderilmesi gerekir. 
Hastanelere işi düşen herkes bilir ki, hastanele
rin yükünün büyük bir kısmmı asistanlar çek
mektedir. İlim,' oradan başlamaktadır. 641 sa
yılı Kanunun birinci madde'sinde der ki: «Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tâyin edile
cek döner sermayeli kurum ve hastanelerde ça
lıştırılacak tabip - asistanlar hariç - dis tabibi 
ve saire - . . .» * * 

Şimdi, bu primlerden asistanlar faydalandı-
rılmıyacaktır, yalnız mütehassıs elemanlar fay-
dalandırılacaktır. Halbuki, bu primlerin hak
kaniyetle dağıtılabilmesi ve'hastanenin yüzünün 
ağartılabilmesi için bu primlerden asistanların 
da, maaşları nisbetinde, faydalanması gerekir. 
«Bugün'asistanlar büyük şehirlerde ihtisaslannı 
yapmak mecburiyetindedirler ve ev kirası kars> 
hğında ücret almaktadırlar» diye bir teklif yap
mıştık. O zaman, Sayın Bakan, asistanların 
durumunu düzeltecek bir teklifi hazırlamakta 
olduklarını söylemişlerdi. O günün Bütçe Ko
misyonu Başkanı Sayın Lûtfi Tokoğlu da şöyle 
bir beyanda bulunmuşlardı: «Muhterem Baş
kan, fikrin asaletine bütün gönlümüzce iştirak 
etmekteyiz.» Bu sebepten dolayı mesele komis
yonumuzda müzakere edilirken Sayın Bakandan 
aynı, mahiyette olmak üzere sualler sorulmuş
tur Sayın Bakan « M İ - Time tatbikatının an
ketler tarikiyle düzeltilmesi hususunda teşebbü
se geçtiklerini asistanlara da bu tazminatın ve
rilmesine taraftar olduklarım ve yeni bir ka
nunla muhterem Büyük Millet Meclisi huzuru
na çıkacaklarını» ifade ettiler. 

«önergede de arz ettiğim veçhile, bu kanun 
müstaceldir. Bu sebepten dolayı" ivedilik ve ön
celik teklifi takdim etmiş bulunuyorum. Bu se
beple haklı bulunan bu tadil takririni kabul 
ettiğimiz anda kanun tasarısı Millet Meeüsine 
intikal edecek ve ne zaman çıkacağı şüpheli bir 
hal alacaktır. Hükümet bu 'hususa değinmiş ve 
yeni bir kanunla bu hakkı tanıyacağını vadet-
miş bulunduğundan takrire Komisyonumuzun iş
tirak edemiyeceğini arz ederim», demişlerdi. " 

Takrir yeniden okundu. O zaman, Sayın 
Sağlık Bakanı Vedat Âli Özkan Bey : «Takrire 
katılmıyoruz, çünkü yeni bir asistan tasarısı ha-

| zırlıyoruz» demişlerdi. O zamandan beri bir 
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sene üç hafta geçtiği halde bu asistanların du
rumunu kurtaracak tasarı henüz gelmedi. Sayın 
Adalet Partisi Sözcüsü Prof. Celâl Ertuğ ve 
Sayın Millî Eğitim Bakam da bu hazırlığın ya
pılacağını söylediler. Acaba, geçen senelerden 
beri ele ahnmıyan bu hazırlık ne zaman yapıla
caktır? Bunu "bilmiyoruz. İşte onun için diyo
ruz M, bu mesele görüşüleli beri bir seneden 
fada bir saman geçtiği halde Sayın Hükümet 
asistanların durumlarını düzelten kanunu, vait-
lerine rağmen, hâlâ getirememiştir. Bugün 
30 - 35 lira aslî maaşla geçimini temin etmesi 
imkâna, görülen üniversite asistanlanna bin 
lira tazminat verilmektedir. Ama, bunu yap
mak için üniversite dm asistanları ihmal etme
miz gerekme- Eğer Saym Sağlık ve Sosyal 
Yardın. Bakanımız mecburi hizmet koyarak 
Anadolu'ya hekim , bulabilecekleri kanısını hâlâ 
muhafaza ediyorlarsa'onunla "ilgili bir kanun 
tasarısı ile gelirler Parlâmentodan geçer ve 
tatbik edilir 

Heri yıllara şâmil olacak bir mecburi hizmet 
yüMmlülüğünü'geçici görevde bulunan bugün
kü asistanlarla pazarlık konusu yapmak doğru 
ve isabetli değildir. Kısacası; tazminatla mec
buri hizmet birbirine bağlı değil, ayrı ayn mü
talâa edilmelidir. 

Anadolu'ya hekim temin etmenin yolu sade
ce asistanlara mecburi hizmet yüklemek değil, 
yüz binlerce lira harcayarak yetiştirdiğimiz genç 
ve ümit dolu beyinlerin yabancı ülkelere gitme
lerini önleyici, onlamı Türkiye'de kalmalarını, 
demokratik yoldan temin edecek, tedbirleri ge
tirmektir. Meselenin düğüm noktası budur. 
Dış memleketlere hekim göçünde, sadece hekim 
değil, mimar, mühendis, kimyager gibi müspet 
ilimle mücehhez teknik fen adamlarının da gö
çünde aynı hastalık yatmaktadır. Üniversiteyi 
yeni bitirmiş, askerliğini yapmış bir hekim dü
şününüz: Mecburi hizmeti varsa onu da bitir
miştir. İhtisas yapacaktır. Bunu yaparken ilim 
alacak, karşılığında da Devlete bir hizmet vere
cektir. İstanbul veya Ankara'da 30 - 35 lira 
aslî maaşla ancak bir ev kiralıyabilir. Evvelce 
aynı mealde ek bir kanun teklifi ile sağlanan 
200 lira tazminat da, bugünkü hayat pahalılığı 
karşısında, bir mâna ifade etmemektedir. Bunu 
Saym Bakan da, saym sözcüler de ifade ettiler. 
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BAŞKAN - Saym Bilgen, iki dakikanız var, 
nazarı dikkatinizi çekiyorum. 

LÜTFİ BİLGEN (Devamla) - Bağlıyorum 
efendim, eğer ailesinin durumu müsaitse, talebe
liğin devamı gibi, ailesi bu yükü çekecektir. 
Şimdi bir aşktan için teklif edilen tazminat 
bin liradır. Bunun bir kısmı vergi olarak ge
ri ödenecektir ki, 3 - 4 senede Devletin ödiye
oeği para âzami 30 - 40 bin liradır ve bu da 
tam bir hizmet karşılığıdır Zira asistan sa
bah 730 dan aksam 17 00ye kadar devamlı 
hastanededir Haftada birkaç defa gece nöbe
ti de bunun dışındadır Eğer fazla mesai yapı
yorsa saati 3 liradır . Vergisini düşünce 230 
kuruş kalır Bu üniversite dışı bakanlık has 
tanekrindeki durumdur Günde en çok iki s J t 
mesai verilir M 470 LmsTder Bu kadar dü 
sük mesai ücreti htetetodtfmda v o k t o * 
sdâ b T D e X S n e t ' n d e b î denür^avnak 
ustas, 17 u™ mesaflbrkerT avm hasTnedTüı 

rahi aZtam 2 3 T C U S bfr^Z^cZilUl' 
t a t e T u T d e n n ^ v n â L r m m üc^tiM dok 
torfan el ^ M ü S T iZ dS-U doMorun" 
ücrefed»nzivade T ^ i J E n f a M ™ ™ « f a t a 

rt° nl° ™ ?r t,,:! T, 3TSZ 

^SZIZT ££•£ SKTT.^ 2 
harcamışız? Bazı, h a p l a r a göre, bir dok
tor veya mühendis yanın milyon liraya dıger 
bir hesaba göre de, 800 -900 bin liraya Devle
te ma o maktadır, Hem de karşıhgında hiçbir 
hizmet almadan bu parayı harcamak mecbun-
yetmde kalıyoruz işin garip tarafı; karşılık
sız olarak bir milyona yatan yatının yaptığı
mız bir insanın hizmetim en ucuz şekilde 3 - 4 
sene içmde 30 - 40 bm Ura harcıyarak almaktan 
kaçmıyoruz ve bu yetişmiş beyni yabancı ül
kelere kaçırarak milyonluk sermayemizle be
raber kaybediyoruz. Çünku, bir defa fttisu 
veya doktora için giden fen adamı orada ih
tisas sonrası işlerde bulunuyor ve gen dön
mesi oldukça güçleşiyor. Bâzılan da ebediyen 
kaybediliyor. 

BAŞKAN — Saym Bilgen, müddetiniz dol
muştur, rica edeyim efendim. 

L1İTFİ BİLGEN (Devamla) - Müsaade
nizle efendini. Bunların gidiş kapılarını tıka-
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mak, zor tedbirlerle olmıyacağı gibi, gitmiş 
olanlarmı geri getirmek de, her halete, heyeti 
nasihalar göndermekle mümkün değildir. Ça
resi? Basit, ekonomik acıdan isi ele almaktır 
ki, bizim teklifimiz de bu esasa dayanmaktadır. 
Bakanhk asistanlarına da üniversite asistanla
rına tanıdığımız tazminatla yaşama hakkını 
verdikten sonra «beyin ihracı» dedikleri bir öl
çü de tükenmemiş olur ve Anadolu hekim bul
maya başlıyabilir. Binaenaleyh müzakere etti
ğimiz kanun tasansmm madde 2 ile değiştiri
len 38 nci maddesinin (A) bendine yapılacak 
bir ilâve teklifimi, maddelere geçildiğinde sı-
r » gelince, takdim edeceğim. 506 sayılı Sos
yal Sigortalar kanun tasarısının 19" ncu ve 
22 nci maddeleriyle 1136 sayılı Avukatlık Ka
nununda, o kanun için menfi olan bir hükmü 
kaldırıcı teklif, 5 gün önce Yüce Senatomuz
dan geçmiştir. Üniversite dışı asistanların da 
aynı tazminatı almaları için yapacağım ek 
teklif başka bir kanunu bozmak," her hangi 
bir hükmünü ilga etmek gibi menfi yönden et
kileyici bir teklif değil, aksine 4936 sayılı bir 
kanunla aynı işi yapan bütün asistanların, ay
nı karşılığı almalarını sağkyacak yüksek, ya
pıcı bir tekliftir. Bir cümle eklemekten ibarst 
olacağı için saym Senatör arkadaşlarım™ tek
lifime iltifat buyurmalarını arz ile kanunun 
üniversite mensuplarına fayflah, üniversite d,sı 
asistanlara ümit verici ve Türk Milletin3 de 
hayırlı olmasmı diler, saygılar sunarım. 

BAŞKAN - Saym Bilgen teşekkür ederim 
efendim. 

Sayın Hazer, buyurunuz efendim. Saat 17,53. 
MEHMET HAZER (Kars) - Muhterem ar

kadaşlar, ölçülü bir zaman içinde çok önemli 
bir konuyu dile ge t i rmen güçlüğünü takdir 
buyurursunuz. Konuşmalar iki istikamette da
ğıldı ve kanaatimce meselenin esasına da fazla 
değinilmedi. Yani bu kanun hakkmda söylen
mesi lâzmıgelen şeyler söylenmedi, daha çok 
başka konular konuşmanın merkezi haline ge
tirildi. 

Bu kanuna, bendenizin aleyhte oy vereceği
min sebebini arz edeyim : Evvelâ, bu tasan, 
Türkiye'nin aktüel bir meselesi olan üniversi
te reformunu geciktireceği endişesiyle bu ka
nunun aleyhindeyim. * ' 

ikincisi; bu kanun, temel esrisi ve siklet 
merkezi itibariyle bir malî kanundur, bir maaş 
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kanunudur, bir zam kanunudur. Bu itibarla 
da yine Türkiye'nin aktüel meselesi, önemli 
meselelerinden birisi olan Personel Kanununu 
siktireceği endişesiyle bu kanunun aleyhin
deyim. Türkiye'de üniversite reformu hakkm
da çeşitli lâflar konuşuldu ve konuşulmaktadır. 
^ y l e bir ihtiyaç vardır, üniversite reformu 
Türkiye'nin başlıca meselesidir. Bunu ister Sa
ym Bakarım ifade ettiği zaviyeden, isterse di
ğer arkadaşların ifade ettiği zaviyeden ele al-
mak, artık "bir zaruret haline gelmiştir. Bu 
zarureti böyle bir bahaneyle geciktirmeye gön-
lfim razı değildir. Temenni olunur ki, Hükü
met de, bu noktayı nazarı dikkate a t o k , üni
versite Reform Kanununu ve kanunlarını tasa 
zamanda Meclise getirsin. Bu kanunun, arz et
liğim gibi bir malî kanun, bir tazminat kanunu 
olması itibariyle de bâzı eksiklikleri vardır. 

Kanun, her ne kadar, üniversitelerle ilgili 
mevzularda değişiklik yapmayı istihdaf ediyor
sa da aslında öğretim üyelerinin, asistanlara., 
doçentlerin maaşlarına, belli ölçüde, zammı 
istihdaf etmektedir. Bu esas ve maksatla ha
şlanmıştır. Fakat kanunu tetkik edince gö
rülüyor M. ne asistanlar esas alınmış ve ne di
ğer öğretim üyeleri tüm bir prensibe bağlan
ı ş t ı r . Yani, teadül, eşitlik, bir de bu bakım
dan, bu kanunun getirdiği hükümlerle alt üst 
edilmiştir. Gönül'isterdi ki, gerek asistanlar 
meselesini, gerek diğer eğretim üyeleri mese
lesini kanun, tüm olarak ele alım. olsun. Ya
ni üniversiteler Kanununda tadilât yapacağız 
endisesiyle, sadece o çerçeve içinde kalmaya 
ihtiyaç yok, bir zaruret" de yok. Pekâlâ bu 
•ranun" yalmz asistanlık meselesini esas alarak 
ister üniversite içinde olsun ister Devlet hasta-
hanelerrvde olsun ister diğer Devlet hizme 
tinde eabıan a s i s U a r icm olsun bir esas bir 
prensip "getirmeliydi Görüyoruz M bu , ka 
nun buMinkü haüyle' bu matoattan , uzaklas 
mis; birtakıma uzaklaşmış, bir bakıma da imi 
versite dışında olan bâzı kurumta da korniş¬ 
yonda yaptı*™ müdahale^ sonulda içire'â¬ 
mistır Meselâ- Orta Doğu Âmme Enstrtfeü 
bu kanunun içine almmıştıf YanTbu kanuT 
bu bakımdan bir Üniversiteler b u n u n d a te' 
dilât yapan kanun değil a™ z a m a n ! M m 
P-eniş maTatlı b™ klnundur B i r a m a X 
Türkiye'de vüksek s H t a r i l e ! « * t a r i ^ bâ 
zı 'üniversitelerde bâz.yutoek « £ imüV c'estt 
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li dallarında aynı hizmeti gören öğretim üyele
rini unutmuş, bir tarafa atmıştır. Sadece üni
versitelerde vazife gören belM bir kadroyu tat
min yolunu tutmuştur. Bu bakımdan da kanu
nu eksik buluyorum. Bu kanuna, aslında, üni
versitelerde ihtiyaç duyulmaktadır, üniversi
te asistanlarının, hocalaruun sıkıntılarını bili
yoruz. Fakat diğer asistanlar aynı sıkıntıyı 
çekmiyor mu? Bugün Devlet hastanelerinde 
staj yapan, ihtisas stajı yapan asistanlardan 
da aynı şikâyeti duyuyoruz ve onlar da aynı 
şikâyet ve sıkıntı içinde kıvranmaktadırlar.. 
Bir tarafı yaparken bir tarafı yıkmak, müesse
seler arasında rekabet yaratmak, birisini daha 
cazip hale getirip öbürünü ihmal etmek âmme 
hizmetlerini aksatmaktadır. Diğer sağlık hiz
metlerinde, diğer teknik hizmetlerde yapılan 
farklardan bu memleketin çektiklerini biliyo
ruz. Meselâ; bir. tarafta sosyalizasyon tatbik 
edilir, oraya gidecek doktorlara başka bir tat-
min yolu bulunmuşken diğer taraftan full-time 
tatbik edüscektir diye buradakUerine, merkez-
dekilerine daha cazip bir yol, bir imkân sağlan
d ı için birinci müessese işlemez hale geliyor 
Teknik kumluda; meselâ mühendislik dalında 
hizmet görenler arasmdaki farklılık o derece 
barizdir ki bir müessesede cahsan mühendisin 
gözü diğerinde transferler beliyor rekabetler 
L h y o r hizmetler bundan zarar görüyor. Bu 
kadar zarar ortadayken yeni bir zaran biz bu 
taunla ihdas edeceğiz Yani diyeceğiz ki 
«sen asistansın 4 sene de.ihtisas yaparsm 4 se-
ne Devlet hizmetinde çalışırsın L a üniversite 
asistanı olmadığm icüToana bu hakkı vermem» 
Bahanesi Bahanesi V s u efendim; Hükümete 
verilmiş bir yetki var o yetkiyi de Hükümet 
kullanırsa bunlara 500 liradan az olmamak üze 
re t-zminat da verebilir Ne ile ™ u L . * , 
SmdlTkadar Z l vLlm^t £ t 
sW VXT m^̂ voMû TSTvac t, 

, "T İZLİ^StaJr , f f iTJ zX 

tt ™Z t™\7Jf ı £L ^Tn ^ 
konunSlar ı rdT İ«tre7ettito Bu kanada 

m T o l I m a t ^ k ü S e e n a ^ ı t a t a m r a n ol 
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maz, diye münakaşasını yapmaya lüzum görmü
yorum. «Olmaz sözü» şu bakımdan doğru de
ğildir: Daha iki gün evvel Yüksek Heyetiniz
den gecen işçi emekliliği ile ilgili bir kanunda, 
pekâlâ; avukatlığa dair hüküm koyabildik. 
Binaenaleyh, tıpkı, onun gibi, ihmal edilmiş, 
unutulmuş diğer kamu hizmetinde çalışan asis
tan, doçent, öğretim üyesi gibi kimseleri de bu 
kanunun kapsamı içine almak, ne kanun tek
niğine, taktiğine aykırı olur, ne de maksada, 
Bilhassa maksada aykırı değildir, buna ihti
yaç vardır, ihtiyaç olunca bunu kısa yoldan 
halletmek lâzım. Yani, «zararın neresinden dö-
nülürse kârdır» fetvasmca meseleyi hemen ele 
almak lâzımdır. Bunu bir başka kanuna hava
le etmek, bir başka baharı işaret etmek ihti
yaçları daha çok sıkacak ve şikâyetleri daha 
çok artıracakm- Bunu mu bekliyoruz? Üni
versitedeki asistanlar yürüyüş yaptılar, boy
kot yaptılar, şikâyet ettiler, toplandılar. Biz, 
onlara csvabolarak bunu yapıyoruz': Hastane
lerdeki asistanlar toplanamadı, yürüyemedi 
«Efendim, bunlar bir araya gelmiş bir basta 
grubu değil de onun icm bunları ihmal ediyo
ruz mu» diyeceğiz? Yani, illâ bir basta grupu 
bir feryat, bir yürüyüş, bir işgal, bir feveran 
mı kopmahdır bu hakta al*ilmek için ihtiyaç 
Girmiş h^imiz biliyoruz N- Savm Bakan, 
Z Maliye ' ' ' a ^ b f a T r t b L f f l r f n e l e 
^ e d i y o r u m YBWk H e y e ^ " hSbirTrka 
-ÎT, bu~a-.k ve mevtanda d T ^ v a c t o inma! 
ilemez * H â d ' « J meydanda E t o t a 
l i rn* hak J w t f ^ M W M J t a S T t a r ? 
dorlanna "kadar "gelmiş Meclis Jmkvonlartna 
kadar -elmiş bu Livaca n i ç T t a k ^ ? ^ 
siyle cevap vermiyelunT 

BAŞKAN — Saym Hazer Ur dakikanız 
kaldı, hatırlatırım efendim. 

MEHMET HAZER (Devamla) - Peki, efen
dim. 

O halde arz ettiğim sebeplerle ihmal edilmiş 
bu asistanlar meselesini, hiç olmazsa bu ara?* 
toplu olarak halledebilmek için Yüksek Heyeti
nize bir takrir takdim edeceğim. Bunun kabu
lünü istirham ederim. 

Sözlerimi bitirirken, Hükümetten ve Sayın 
Bakandan, ki -inşallah gelecek kabinede de yi
ne vazifeye devam eder- ricam olacak; bu üni
versite reformunu bu bahane ile geciktirmiyelim, 
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Yani, nasıl oka hocalar falan tatmin ««di , za
ten onların da meselelerinin bir fasrm, hiç ol
mazsa, bu idi, maaşları arttı. Hattâ, bir bakı
ma, bâzıları için tek mesele buttur. Ama, bizim 
için tek mesele bu değildir. Yani, maaşa zam 
yapmak, bir üniversite hocasının ihtiyaç bakı
mından «»rinde durduğu bir konu olabilir ama, 
Meclis olarak biz meseleyi tümü ile ele almak 
mecburiyetindeyiz. Toplu görmeye mecburuz. 
Bu toplu germenin mânası da meseleyi getirip, 
Kr kanala sokmak, bir istikamete sokmakla 
mümkündür. Böyle bir istikamet verilmedikçe 
şikâyetler devam edecek ve memleketin huzuru 
da bundan zarar görecektir. Üniversitesi huzur
suz, talebesi şikâyetçi, hocası da şikâyetçidir. 
Yani, sadece hocaları tatmin etmek, üniversite 
meselesini halletmiyor. Tatmin editaiyen grup
lar, halledilmiyen konular hâlâ cank, hâlâ ayak
ta bağırmaktadır. Buna da kulak vermek lâ-
zımgelir. 

Müddetim dolmuştur. Bu itibarla takdim 
etfeceğim takririn yani, diğer Devlet müessesele
rinde calışan ve asistanlık hukukuna tabi bulu
nan, »'hizmeti gören, hiçbir farkı olnııyau, aynı 
okuldan mezun, yani hepsi tıp mezunu veya yük
sek okul mezunu, hepsi üniversitede, bir okul
da, bir Devlet müessesesinde asistanlık yapan 
vatandaşlarımızın, da bu haktan yararlanmasını 
teklif ediyorum. Yüksek Heyetinden kabulünü 
istirham ederim 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Sayın Hazer, teşekkür ederim. 
Sayın Öztürk buyurunuz efendim, Sayın Öz-

türk bir ihtilâta meydan vermemek için, mü-
«tide ederseniz, zatıalinize bir husus hatırlata
cağım. 

Zatıâliniz Geçici Komisyon üyesisiniz. Muha
lefet şerhi vermemiş bulunuyorsunuz, içtüzüğü
müzün 34 ncü maddesinin son fıkrası: '«Komis
yon üyeri muhalefet sebebini raporda açıklamak 
mecburiyetindedir, aksi halde rapor aleyhinde 
konuşamaz ve sözcüden soru soramaz» diyor. 
Bu hususu nazarı itibara almak suretiyle konuş
manıza devam etmenizi rica ediyorum. Saat 
18,06 geçiyor efendim 

HÜSEYİN ÖZTÜSK (Sivas) - Sayın Baş
kan, saatinizi tutmayın, itirazım var buna. Şim
diye kadar usul balamından hiçbir zaman bir 
muhalefet şerhi verilmemiş, yalmz bütün arka-
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daehmn, kanun-tekliflerinde «söz hakkım mah
fuzdur» demek suretiyle imza etmiştir. Ben do 
aynısını yapmısımdır. Zat.âlinizin ikazından. 
sonra bu usulün'bundan sonraki durumlar için. 
yürümesi belki olur. Ama, bundan önce hep 
böyle yürümüştür. 

BAŞKAN - Sayın öztürk, içtüzük âmir 
hüküm va'zetmiş bulunmaktadır. Binaenaleyh, 
teamülle, bu âmir hükmü yerine ge t i rmeme* 
yapamam. Şimdi, tekrar arz ediyorum, okudu
ğum hüküm çerçevesi içinde mütalâalarınızı 
dermeyan etmenizi rica e'diyorum. Saat 18,07 
geçiyor efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) - Peki, 
Sayın Başkanım, gayret etmeye çalışacağım. 

Sayın Başkan, değerli sentörkr; «4936 sa
ydı üniversiteler Kanununun 27 . 10 . 1960 ta
rih ve 115 sayılı Kanunla değiştirilen 32 ve 
38 noi maddelerinde değişiklik yapılmana, Mr 
ek ve bir geçici madde...» - Yanlışlıkla İM ge
çici madde denmiştir başlığında - bunun kayıt
lara geçmesi, bu şekilde kanunun çıkıp çıkanu-
yaeağı hususunun derpiş edilmesini rica edece
ğim - «ilâvesine ve 7163 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesinin değiştirilmesine dair kamu tasarı-
sının» yanlışlıkla kanun denmiştir - birinci say
fasında; «değiştirilmesine dair' kanun tasarısı» 
denmekte, fakat maddelere geçerken, «değişti
rilmesine dair kanun» denmektedir, iki büyük 
çelişiklik vardır. Ayrıca, bu kanuna bir tazmi-
nat'kanunu tasarısı denmesine rağmen üçüncü 
madde «elince üzerinde duracaSn , üçüncü 
madde İmamen bir reform maddesi olarak ele 
atamıştır 1946 Haziranında yürürlüğe «iren 
4936 savılı Üniversiteler Kanununun üLndzin 
ve ulumumuzun 23 yıl öncesinin olanak ve ko-
rtDanTri^abıataLh bir kanun olmasa 
w L î n T,«eHerlne u v d u L m a L T ffeTOktir 
n Z r S ^ e ^ z ^ ^ t a e T M e " 

r z v ^ C r Kfl™X™TSdffiTe 

ZZZ, JSli W Ü — S Sik le r 
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öncelik ele alınıp, çıkarılması kaçınılma bir 
zorunluluk olmuştur. Hattâ, üniversitelerin yö
netiminde ve bilimsel çalışmalarındaki özerk-
liliklerim daha verimli yapabilmeleri için malî 
özerkliklerinin de şart olduğu gerçeği ortaya 
çıkmıştır. Çünkü, üniversite yöneticileri elle
rindeki malî kaynakları kendi kararları ile 
kullanamaz ve gerekli devir ve madde değiş
tirme işlerini zaman içinde yapamazlarsa, ne 
yönetim özerkliği ve ne de bilimsel özerklik 
verimli şekilde gerçekleşemez, işlerin verimli 
ve hızlı bir şekilde yürütülmesi, aksamaması 
ancak ve ancak malî özerkliğin sağlanmasına 
bağlıdır, öyle ise, üniversitelere malî özerkli
ğin verilmesi bir zaruret haline gelmiştir. Çün
kü, malî özerklik bilimsel ve yönetim çalışma-
lannın verimliliği için önemli bir dayanaktır. 
Malî özerkliğin Anayasanın gerektirdiği esas
lara göre bir denetim altında tutulması müm
kün olduğuna göre üniversitelerimizin çağ de-
ğisimirdeki bilimsel, teknolojik, psikolojik ve 
sosyolojik gelişmelere hızla ayak uydurabilme¬ 
lerinin sağlanmasında etkili olacağı da bir ger
çektir. 

Bntfn üniversite öğretim üyelerinin almak
ta oldukları tazminatın yetersizliği, şüphesiz 
M, çatama güçlerini azaltmaktadır. Daha kö-
tüsü; çok değerli bilgi ve kişiliğe sahip ele
manla™ malî yönden daha cok kazanç sağlı-
yacak özel kurumlarda görev* alarak üniversi-
teyi bırakmak zorunda kalmalarına etkili ol
maktadır. Hattâ öğretim üyeliğinin kaynağı 
olan a s i l ı k müessesesi bu yüzden üstün ye-
tenekli k i s v e n yoksun bırakılmakta ve öğ
retim ü y e ü ™ e-eçişleri sağlanamamaktadır. 
Yalnız üniversite" profezlerinin almakta ol
dukları 1 000 liraya 1 000 lira daha ilâve edil
mekle pek fazla birşey kazanılmamıştır. 
1 000 lira alırken eline 800 lira kadar <reçen bir 
para, 2 000 lira, tazminata kavuşturduğunda 
kesintilerden sonra, 1 450 lira kadar bir para 
olacaktır. Doçentlere ise, 600 lira alırken, 1 500 
lira tazminat' verilmesi istenmektedir. Kesinti-
lerden sonra doçentlerin de eline 1 100 lira 
kadar bir para geçecektir. Bu para, bugünkü 
hayat pahalılığını karşılıyacak ve öğretim üye
lerini refaha kavuşturacak ve bilim adamları-
nm huzur içinde çalışmalarını sağlıyacak bir 
para deMldir. Sonra, üniversite meselelerini çö
zücü bir çare de değildir. Az miktardaki İm 
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tazminatla ne üniversitelerdeki öğretim üyele
rinin şahsi meseleleri çözümlenir ve ne de üni-
versite meseleleri bu şekilde yetersiz kalacak 
verilerden yola çıkılmakla halledilmiş olur. 

Üniversitelerden gelen reformcu kanun tasa
rısının Millet Meclisi Millî Eğitim Komisyo-
nunda kabul edilen metinde; profesörlere 
4 000, doçentlere 3 000 lira ve diğer üyelere 
de miktarları daha fazla olan paralar veril
mişti. Bunların hepsi kısılmış ancak ve ancak 
2/3 nisbetii.de tazminatları verilebilmiştir. 

1965 ten beri yapılan % 35 zamlarla, 1960 
dan itibaren profesörlere verilen 600 - 1 000 
arasmdalri paranın yekûnu % 55 tir. Bu mik-
tarın, hayat pahalılığım karşılıyacak ve çeşit-
li bakımdan, onların meselelerini çözecek bir 
para olmadığı görülmektedir. 

Üniversite dışındaki asistanların da hakika¬ 
ten bugünkü acıklı hali dikkate alınmalıdır.. 
Gerçi, elimizdeki; akademik düzeye, akademik 
hüviyete sahip asistanlar için bir kanun tasa-
nsı olmasına rağmen diğerlerinin de dışarıda 
bırakılması, kanaatimce, sosyal adalete uygum 
olmamaktadır. 

Yine Sayın Millî Eğitim Baburan Hükü
met adına tasvibettiği ve komisyon üyelerine 
teşekkürlerini bildirdiği; Um gİin çalışmayı, 
asistan ve öğrencinin yönetime katıtaalarun, 
doktor asistanlarm ders vermelerini, doçentlik 
sürelerinin inmesini birçok arkadaşla™.*söyle
mler, zamanın azlığı balamından bunları geçe
c i m . Savın Bakan «Full - time caymaları 
Hükümet ' t a h u m d a yoktur» dedi. * Hükümet 
tasarısı gerekçesinin 3 ncü paragrafını aynen 
okuyorum... * 

MİLLÎ MWMM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
Edirne Milletvekili) - Maddeyi oku, madde
yi... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — «... Di-
*er taraftan ta tasarı ile 4936 sayılı Kanuna 
bağlı ünİY^itelerimizde çalışan öğretim üye-
•eri ve yardımcılar.mn daha ' ziyade tam gün 
üniversite içinde öğretim ve araştırma görevi
ne bagianmasını sağlamcı hükürfer de değiş-
•Mlmiştir.» Nitekim; Savın Millî Eğitim Baka
nı da tam kabul etmiş." o zaman da. üniversi-
•« fl^Vrt*,: özetim ü^elerinin fikirlerini so-
w * b ^ O T r i i n i söylemiş ve teşekkürlerini 
de bildirmişlerdi. 
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Saym Başbakan Süleyman Demirel'in beya-
malarmda görüyoruz M, tam gün çalışmanın 
A. P. kargındadır. Tam gün çalışma uygulan
dığı zaman üniversite öğretim üyelerinin, üni-
versite dışı memleket sorunlariyle ilgileneme-
meleri mümkün olacakmış. Ayrıca... 

BAŞKAN - Muhterem öztürk, maddeyi 
okudum, eğer hukuk nizamına hakikaten bağ
lı kalacaksak, lütfen, zatıâliniz de bu hukuk 
nizamına bağlı .kalınız. Maddenin aleyhinde 
konuşamazsunz, üzerinde konuşabilirsiniz, üze
rinde konuşurken de... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) - Üzerin
de konuşuyorum. Sayın Başkanım, dikkat edi
lirse, aleyhinde degfl. Kanunu önerici konuşu
yorum. 

BAŞKAN - Buyurunuz, bir dakika meşgul 
ettim, zatıâlinizi. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) - Ayrıca, 
getirilecek yeni kanun tasarısı içinde, üniversi
teler arası bir denetleme kurulunun teşekkül 
ettirileceği de, söylenmektedir. Ne yazık M, de
mokratik ülkelerin üniversitelerinde tam gün 
çalışmanın hiçbir zaman bir bilim adamının 
toplum ile ve Dünya ile ilgisini kestiği görül
memiştir. Bizim gibi az gelişmiş olan bir mem
lekette ise öğretim üyelerinin ülkemizin sorun
ları dışında kalması ve yardımcı olmaması gi
bi bir durum düşünülemez. Ülkücü ve duygula
rı memleket meseleleriyle dolu olan insanların 
daha çok zaman ayıracağı kanaatindeyiz. Ül
kemizin gerçeklerini tarafsız olarak ortaya ko
yan ve sorunların çözülmesine, dün olduğu gi
bi, bugün de, yarın da ı ş * tutacak olan üniver
sitelerimizi dejenere etmek ve onları halkın 
gözünden düşürmek, bu yönde asılsız sözler 
sarf etmek hiç kimseye ve hattâ memlekete 
fayda getirmiyecektir. Çünkü, çağ değişimi ge-
çiren Dünyanın getirdiği yeniliklere ve gerçek
lere göre daha iyi yetişmek, ülkücü bir çalış
ma ^sistemine kavuşmaktan başka ideolojik hiç
bir düşüncesi olmıyan, Sayın A. P. sözcüsünün 
de bildirdiği gibi Dünya üniversitelerindeki 
olaylardan esinlenen bu hareketi b a l a türlü 
ifade etmeye imkân yoktur Gençlerimizin asîl 
duygusu ve heyecanı karamda mutlaka" vazi 
yetimizi almalıyız Kanunları reformcu bir şe¬ 
kilde çtomahyız. 
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Öğretim üyeleri de getirdikleri reformcu 
kanun teklifleriyle daha faydan çaymanın 
içinde olmak istemektedirler. Bu istekler kar
şısında Türk Ulusunun, kendisi için daha fay
dalı olmak istiyen ocuklarından ve onları ye
tiştiren hocalarından ve üniversitelerinden so
ğuması gibi bir fikrin ortaya sürülmesi acayip 
bir düşünce olsa gerektir. Bu ortamı yaratmak 
istiyenler; yalanlarının denizinde ve Türk genç
liğinin asîl duygusu ve davranışlarının büyük
lüğü önünde ezileceklerdir. 

Bu durum karşısında yapılacak iş; Anaya
sanın emrettiği özerkliği güçlendirmek için 
Üniversiteler Reformu Kanununu biran önce 
getirmektir. O zaman öğretim üyeleri de mad-
di ve mânevi bir huzura kavuşacağı gibi, öğ-
rencilerimizm içinde bulunduğu' bunalım, yal
nızlık, huzursuzluk da son bulmuş olacaktır. 

Ayrıca, özel yüksek okul sömürücülüğü de, 
çıkmazı da reform kanunu ile bir çözüm yoluna 
kavuşturulacaktır. 

1968 Haziranından beri defalarca bu kürsü-
den ifade ettiğimiz gibi üniversitelerdeki, yük-
sek okullardaki bütün gelişmelerin tek sebebi 
kanunların iyi işlemeyişi ve* bilhassa özel yük-
sele okullarda asgari standartları tesbit eden 
tüzüklerin olmayışı bakımından bugün Anaya-
sa Mahkemesince dâvası görülen bu okullar 
600 milyon liraya yakın bir borcun altına gir
miş mıfcveleli öğretim üyelerinin karşısında 
suçlu durumda kalmışlardır. Ama, şüphesiz M, 
ta"durum karsmnda'vicdan azabı* duymıyan 
kalmamıştır. Eğer iki yıldır üniversite konu-
sundaki * fikirlerimiz ve ortaya koyduğumuz 
«ntieUer dikkate alınmış olsaydı üniversiteler
deki öğretimi aksatan olaylar olmıyacak ve 
tazminat kanunu, çağ değişimi geçiren ve ona 
uymıya çalışan ilişmeleri 'sağlayıcı olacaktı. 
FÜVflıret olarak,' anlamsız bir oyalama politi
kası güdülmesi ve hattâ Millet' Meclisi Millî 
Eğitim Komisyonunda kabul edilen tasarmm 
bile geri çevrilmesi bugün bizi acı, acı düşün
dürmektedir. Bugün üniversiteye müracaat 
eden 65 000 öğrenciden 12 000 kadannın ata-
ması, diğerlerinin dunda kalması da Full - ti
me' giditoıeyişinin, üniversitede reformun ya
pılmayışının bir neticesidir. Bu da memleketi 
yaım," taciz edecek, Hükümet kapılarını, Millî 
kntim Bakanlığı kamlarını zorlıyacaktır. 



C. Senatosu B : 71 

Buna rağmen, bu tasaman mutlaka kabu
lü için müspet oy kulkaaeağımı, arkadastorı-
• da müspet oy kullanacağım arz eder, ha
yırlı olsun derim. Fakat, Ur süzgeç görevi gö
ren Senatodan bu kadar noksankriyle geçme
sinin de pek mahzurlu olacağı kanaatindeyim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN - Savu. öztürk, teşekkür ederim 
efendim. 

Sayın Dikeçligil, lehinde, buyurunuz. 
Sayın Dikeçligil, saat 18 i 18 geçiyor. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) - Saym 

Başkan, zamanı gelince hatırlatırsınız. Ben da
ha sözlerime yeni başlıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, üniversitenin tazmi
natla ilgili kanun tas'ansı görüşülüyor. Hatır
larsınız; Meclisin ve Senatonun toplantıya çağ
rılışı meselesinde bu kanun öne sürülmüştü. 
Ama, ben şimdi konuşan arkadaşlarımı dinle
dim ve dinledikten sonra hayretler içerisinde 
kaldım. Sebebine gelince; bu kanun tasansuun 
o zaman çıkmasını istiyen arkadaşlarımız şimdi 
kanun tasarısının aleyhinde, burasında bu var, 
burasında şu var diye konuşma yaptılar. 

O halde, bence siyasilerin samimî olması lâ-
zmıdır ve samimî olmanuz lâzım. Hele, üniversi
telerle ilgili bir konuda siyasetin ve politikanın 
dışında kalmamız, aynı zamanda gerçekleri dile 
getirmemiz iktiza eder. 

Arkadaşlar; şimdi reform ile tazminat bir 
arada olur mu, olmaz mı? Bunun münakaşasını 
yapmak isterdim, zaman dar. Samimiyetle' söy
lüyorum ki, biz meselelerimizi kendi açımızdan 
mütalâa etmek mecburiyetindeyiz. Ben, hoca 
olarak, ilim adammın, Türk gençliğinin sokağa 
dökülmesini arzu eden bir insan değilim. Olmaz. 
Bir Fatih'i düşününüz; Fatih Han, Akşemset-
tin'in karşısma gittiği zaman Aksemsettin, aya
ğa kalkmıyor, Fatih Han çekilip'gidiyor. Vezi-
riyüe haber gönderiyor, niçin ayağa kalkmadı
ğını soruyor Akşemse tin;' «Fatih, İstanbul'u 
fethettikten sonra kendisine gurur geldi gururu 
kırılsın diye ayağa kalkmadım» diyor Düşünü
nüz; ilim adamına olan hürmeti o Fatih Molla 
Güranî kalktığı vakit elini öpüyor ve,Molla 
Hüsrev geldiği vakit ayağa kalfayor. 

İlim adamlarının ağırhğı, talebelerin üzerin
de tesir eder, hattâ - padişah üzerinde tesir eder. 
O, Fatih Han, Edirne'de' dolaşırken Molla Kı-
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rımlı'ya raslıyor, Misal vereyim; arkadaşlarıma; 
üzüldüm de onun için. Molla Kınmlı'ya soruyor; 
«Kırım'da vaktiyle ilim, irfan, gayet ileri imiş, 
600 kişi telif eserler vermiş, âlimler varmış. Ne 
oldu da bu hale geldi?» «Evet» diyor ve son za
mandan başlıyor. «Daha fazlaları vardı. Fakat, 
öyle bir vezir geldi ki, ilme kıymet vermedi, ilim 
çöktü». Onun üzerine Fatih Han, yanındaki 
Mahmut Paşaya, «bak ne diyor : Bir vezir geldi, 
ilme, ilmiye sınıfma kıymet vermedi, bir mem
lekette ilmiye sınıfına kıymet verilmezse, ilme 
kıymet verilmezse o memleketin sonu helaktir» 
diyor. Molla Kınmlı'mn, bunun üzerine Mahmut 
Paşaya verdiği cevap şu : «Öyle bir vezir seç
mezsin» Bu söz padişahın da hoşuna gidiyor. 

Beyefendiler; bizim tarihimiz böyledir. Ali 
Kuşçu, Türkistan'dan gelmiştir, İmparatorluğun 
şuurlarına girdiği andan itibaren, her durakla-
dığı yerde bin akçe verilsin demiştir. İlme kıy
met vermiştir. Bütün İmparatorlukta ilim adam
ları toplanmıştır, ilim de yükselmiştir. Bugün 
bakınız; eğer Rusya ileri gidiyorsa ilim adamla
rını topluyor, Amerika ileri gidiyorsa en kabi
liyetli gençlerimizi, insanlarımızı alıyor, memle
ketine çekiyor, ce*ediyor. Maddi balamdan 
refah içindedirler. Bugün, ilim meselelerini gö
rüşeceğimiz yerde, konuşacağımız yerde, grup 
adma arkadaşımız çıkmış polemiklere giriyor 
Benim meslektaşım ' c . W buraya, polemiklere 
giriyor ödetmeni s'okağa sürükliyecek, ilmiye 
smıfını ilhn adamlarını sokağa sürükliyecek. 
Büvük,is'cr bu Ne benim ilmive sınıfıma vani 
ISMMZ vakTr I T M n fde benm. Ttok 
f a n ™ i " Türk Jenclerire v a k , ^ ™ s e r l r 

1 L kenS erine h a H i r ı s laha t z L l v e ^ 
W v ! r « t Z rfor^annıvSar Hldd'r 

hakket etm^z f cök lnL olur « Z * " 

en iler hu tat müessesesi vara. s S v e 
Medresesi vardT s X T s u T Haceten?ÜM 
ver A e s i Reteörü ^ k a d a s l a n n u r u h u n u 
ladetmek ü ^ e orada b r C F a M 
esini a c m a ^ r toar verdi Onun ictn 

bîr !ftihaTkl™aöı Düsüntoüz; 11 nci asırda 
I ™ „ i U t o fSulte=. bizde Osmanlı 
W r a o r l u S u eaihndaövle ama ilim adamları 
N t a T M S ^ i y e t e , sahibotaTdSÎ 
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için, Osmanlı İmparatorluğunun ilmiye sınıfı, 
yani ilim müesseseleri çökmüştür, geri kalmıştır. 
Türkiye'nin gelişmesini istiyen üniversiteleri
miz, üniversitenin içinde vazife gören doçentle
rimiz, profesörlerimiz, asistanlarımız mutlaka 
ıslahatçı bir zihniyete sahibolmak mecburiye
tindeler. Olmadığı takdirde Türkiye geri kala
caktır. Hattâ o kadar ki, yükselen bir memleke
tin, ileriye giden bir memleketin insanları, Av
rupa'dan, Amerika'dan bütün dünya memleket
lerinden çok daha ıslahatçı zihniyete sahiboîa-
cak Ama, bu ıslahatçı zihniyet de kendi kökü
müzden gelecek Kopya bir maarif sisteminin, 
bir UkHt sisteminin içerisinden çıkacaklar Ken
dimizi anyacağız kendimizi bulacağız Bu böyle 
olacak 

Şimdi, bu kanunun lehmdeyim ama, bu ka
nunun noksanları var mı, yok mu? Sayın Bakan, 
noksanları var. Ama, arkadaşlarım toplandık, 
asistan arkadaşlarımız, ilim 'adamlarımız bek
liyor, bu kanun'çıkmalı. Senatomuzdan geçecek. 
Yine Yüksek Heyetiniz bu noksanlığı telâfi 
edecek kudrette, azimde. Hükümetin de bunu 
düşünmesi lâzımdır. Yani bu noksanları telâfi 
etmeli, ortadan kaldırmalı, getirmeli ve bilhassa 
süratle öğrencilerinin kalbini kazanmak istiyen 
ilmiye sınıfı yani profesörlerimiz reform yap
malıdır. Türk imtihan şekillerimiz klâsiktir 
Hukuk Fakültesinde binlerce eser okuyor bir 
iki soru ile mezun olmaya kallayor. " 

Sonra, araştırıcı değildir, tetkik edici de
ğildir, nazarid'ir. Onun için gençlerimiz üni
versiteyi bitirdikten sonra Devle't kapılarında 
gidiyor, vazife ahyor. Sistem gayet bozuktur. 
Ama, bunu ıslah etmek üniversite mensup
larına düşer ve zururidir. Bununla beraber üni
versiteye intisabeden gençlerimizin, kabiliyet
lerimizin de karnı doymak mecburiyetindedir, 
zaruridir. Meselâ; ikinci Murad Hüdavendigâr; 
ilim adamına yüz akçe verince «ta çoktur, 
ben bu kadar alırım» 'demiştir. Yani, 'onları 
tatmin etmiştir. Bizim devrimizde üniversiteye 
giren gençler, dışarıda çalışan insanlardan 
az ücret alırsa üniversitede' kalmazlar. En 
kabiliyetlilerini, en cevherlerini üniversitede 
toplamak meoburiyetindeyim Amerika'ya, diğer 
memleketlere ithal etmemek mecburiyetinde
yiz. Orada fazla para veriliyor, tatmim edi
liyor. O bakımdan kabiliyetli gençler gidiyor. 
Bence, Türkiye'nin bütçesine göre bu iyidir. 
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Ama, haddizatında kifayetsizdir, yetersizdir. Bin 
lira bir asistana verilecek. Bir yüksek mü
hendisi düşününüz, bin lirayı alacak asistanlık 
yapacak. Dışarıda beşMn, altftinden daha fazla 
kazanabilir. Ama, bugün için bu, yarın daha 
iyi olması lâzımdır, iktiza eder. Doçente 1 500 
lira veriyoruz, profesöre 2 000 filân, ne ise, 
böyle kademeh. Bunlar, çok değil. Açıkça 
söyliyelim, hayat şartları karşısmda çok değil, 
ama, ilmiye mensubu arkadaşlarımız da, Türki
ye'nin bütçesini düşünmelidirler. Tartısümış, 
görüşülmüş'onlar da bunu kâfi görmüşle;. Bu, 
buradan geçiyor. Simdi, noksan ne? Sayın Ba
kandan bir şeyi 'aydınlatmasını rica edece
ğim : Asistan her tarafta asistandır Defalarca 
söyledim Millî Eğitim Bakanımız .bir kanunu 
getirirken enine boyuna araştırsın. Böyle sı
kışık zamanlarda kanun gelmez. Meselâ; ar
kadaşlar benimle görüştü, Sağlık Bakanlığında 
hizmet gören asistanla'r var. Bu da asistan, 
ismi var madem Bunlar mutazarrır olur Üni
versite pek öyle değil Ama "bunun dışında 
«Sosyal Htanettor Akademisû diye bir akade
mi var Müfredatına baktım yok, o kanun ge
lir, bu içerisine alınır. Gayet güzel Türkiye'
nin, şartlarmı ve sorunlarını kakab i lmek 
için gerekli temel bilgilere ve sosyal hizmetin 
bütün metotlarında yeteri kadar bilgiye sahibo-
lan insan yetiştiriyor Yani bizim Türkiye'de 
Türkiye'nin içtimai meselelerini araştıran asis! 
tanlar yalnız' üniversiteye mensubolanlar de
lildir. Yüksek okullardaki asistanları da tat
min etmek mecburiyetindesiniz Ve böyle kanun 
gelmek mecburiyetinde. Farzedelim; Yüksek İs
lâm Enstitüsü dört tane. Arkadaşlar, din adam
larının kifayetsizliğinden bahsediyorsunuz «yok 
diyorsunuz» Kifayetli din adam yetişmesi 
için orayı da cazip hale getirecek onlarm da 
tatmin edilmesi l â L d ı r . Başka memleketlerden 
de kabiliyetli gençleri, bizim gençlerimizi bu-
raya çekmek iktiza eder Yüksek islâm 
Enstitüleri var- "asistanı var' Sosyal Hizmetler 
Akademisi var-' asistanı var diğer yüksek 
öğretmen okulları var; asistanı var üniversite
lerin temelini bunlar teşkil eder, izmir'deki 
tttaıdiTmcaritLteAkad^^Srt 
teye girmeseydi ne olacaktı bu asistânto? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Edirne) - Cevap vereceğim. 
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HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) - Yük
sek okullarda bulunan asistanlar bunnn ton
dadır, dunda kahyor. Onun için, yüksek 
okullara mensup asistanların da değerlendi
rilmesi ve aynı hakka sahibolablimekri için, 
hattâ kademeli olarak orada yetiştikten sonra 
üniversiteye geçebilmelerini temin etmeliyiz. 
Pedagojik formasyon böyle olur. Ondan sonra 
onları da tatmin etme yollarına bu Parlâmento 
üyelerinin yani, Senato üyesi arkadaşlarımın 
gitmesi lâzımdır. Ve bu kanunun eksikliği var
sa Hükümetin, Sayın Millî Eğitim Bakanının. 
yoksa diğer arkadaşlarımızın bunun üzerinde 
hassasiyetle durman lâzımgelmektedir. Hattâ 
arkadaşlar, üniversite değil, vüksek okullar 
Türkiye'nin muhtelif yerlerinde" açılmalı. Açıl
dıktan sonra onlar C1ğ gibi büyüye'büyüye üni
versite haline gelmeli. Nitekim": Türk-eYin 
muhtelif yerlerinde üniversite açtık. Hoca" bula
madık. Trabzon, filân filân yerlerde olduğu gi-
bi. Halbuki yüksek okuldan' sonra bunlara da 
aynı hakları verip ilmiye kademelerinden mçl-
rip, yetiştirdikten sonra üniversite'ere ataış ol
saydık, Türkiye, bu zorluğun içerisinde olmıya-
caktı. Onun için Sayın Millî EgHm E r k a n 
dan, Savın Hükümetten, sayın i -ka^lannuz-
dan rica; ediyorm..' Yüksek okullarımızda çalı
şan asistan arkadaşlarımızı da tatmin edici'ka-
nunun gelmesi lâzımdır. Bu kanun" üniversite 
mensubu arkadaşlarımıza ve milletimi» çok 
hayırlı, uğurlu obnn. Benim tavsiyem, tavsiyem 
değil, estağfurullah ben onlardan Mraz yaşça 
belki daha farklıyı; a -a av., mP„ekm men
suplarıyız, sokağa dökümden" ^ncle-imizi' so
kağa dökmeden memeler™* e l H ^ y l e hal-
l e t L k mecburiyet indi Allah hV kanun, ba-
yu-H eylesin (Alkışla^ '" " , " " 

BAŞKAN - Saym Dikecligil, teşekkür ede
rim efendim, * ~ ' 

Muhterem senatörler, gündemle alâkalı bir 
önerge var, okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Bugünkü Birleşimin; müzakere edilmekte 

olan 1278 sıra sayılı kanun tasan* ile ilgili mü
zakere ve oylama işlemleri bitinceye kadar de
vamını, arz ve teklif ederiz, saygılarımızla. 

İlyas Karaöz Fikret Gündoğan 
Muğla İstanMÛ 

A. P. Grup C. H. P. Grup 
Başkanvekili Başkanvekili 
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Ferid Melen 
Van 

Güven Partisi Grup Başkanvekili 

BAŞKAN - Muhterem senatörler, önerge 
üzer ini söz istiyen sayın üye?.. Yok.. Önerge
yi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Önerge kabul edilmiştir, efendim. 

Sayın Baysoy buyurunuz efendim. 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) - Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlar, üniversite profesörlerini, 
doçentlerini, asistanlarım, imkân nisbetinde, 
tatmin eden bir kanun tasarısı üzerinde aleyhte 
konuşmak, ilk zamanda, yadırganacak bir şey. 
Ancak, ben bunu kifayetli görmediğim için 
aleyhinde konuşuyorum. Şöyle ki : 

Saym A. P.SÖZCÜSü aricadaşımızın da ifade 
ettiği gibi bu kanun efkârı umumiyeye, ilk za
manlarda, bir «üniversite Reform Kanunu» diye 
fc-.se edilmiş idi. Fakat sonradan bu, üniversite 
reform tasarlanın ancak muayyen bir kısmım 
ihtiva eden tasan halinde yani bir tazminat ta
samı halinde önümüze geldi. Şimdi, bu arada 
Saym Bakanın da konuşmalarını dinledikten 
sonra anlıyoruz ki; üniversite reform tasarısı
nın geç kalışında bâzı sebepler var. Meselâ; 
sebeplerden bir tanesinde, mevcut üniversite
lerimizin bu reform tasarılarım zamanında ha
zırla™ göndermemiş olmaları da esbabı muci
be "olarak ge r i l i yo r . Şimdi, üniversiteleri
miz muhtardır Daha dünya inçliğinin Avru-
pâ'da'harekete geçtiği günlerdi bu hareketin za
r ın l a Türkiye ye' de intikal edeceğini görüp, 
0 zamandan bâzı tedbirleri saym muhtar üni-
vermelerimizin ele almalarını, gönlümüz ister
di. Ondan sonra hâdiseler nihayet Türkiye'mi
ze de intikal etti ve belki bunların anamda' şu 
veya bu şekilde menfi propogandalar da tas-
men rol oynadı ise de, esas mesele; hakikaten, 
üniversitemizde yapılması lâzımgelen reformun 
lüzumunu bir kat daha belirtti. Bunalımın bu-
yük kısmı oradan geliyordu. Ama, arz ettiğim 
gibi veyahut ifade" buyurulduğu gibi, bakıyo
ruz ki. hâlâ daha bâzı üniversitelininm bu ta
sarıyı 'ikmâl edip ilgili yere ulaştırmamış. 

Şimdi, bu tasarıyı tetkik ettiğimiz zaman 
görüyoruz; 3 nü maddede tazminatın asistanla
ra 1 Marttan, profesörlere ve öğretim üyelerine 
1 Hazirandan itibaren ödenmesi başlatılıyor. 
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Şimdi, benim hatırıma şöyle bir. şey geliyor: 
Acaba, bu maddeyi kaleme alan zat Hazineyi 
mi düşündü, yoksa benim gibi mi düşündü? 
Bana kalsa, hani buna da imkân yok ama, 
şöyle bir teklifte bulunurum: «Üniversite re-
form tasarısı Meclise sevk edildiği tarihten iti
baren» derim profesörlerinkini. Bakm, o zaman 
bu tasarı- daha evvel harekete geçecektir. 

Şimdi, asistan arkadaşların durumuna gelin
ce: Arkadaşlar, Saym Bakan ifade ederler, der
ler ki, «Bizim önünüze getirdiğimiz sadece üni
versite kanun tasarısıdır» veni üniversite asis-
tanlarmındır. iyi, hoş ama,'canım, öbür tarafta 
da ihtisas yapan bir sürü ihtisas elemanı, asis
tan var. Bunları ayırmanın mânası yok. Ama, 
bu kanunun içinde olmaz madem ki, «kanun 
tekniğine uygun değil» diye buyurdu bir arka
daşımız da, onun da kolayı vardı, onları tat
min eden kanun tasarısı da şu arada hazırla
nırdı, hiç olmazsa, Melise getirilirdi. 

Şimdi, haklı olarak, bu arkadaşlar, huzur
suzdurlar. Burada, bir arkadaşımı^ Bakanm, 
aşağı - yukarı, bir sene evvelki va'dini, a ta t -
lardan okudu. Ayrıca, bu arkadaşlardan, edin
diğim bilgiye göre, Sağlık Bakanı öamus sözü 
vermiş «ben sizin bu tinizi halledeceğim» di
ye Ama bugüne kadar' halledilmemiş Şimdi, 
bir taraf hallediliyor, bir taraf yine duruyor. 
Durunca ne olacak bu arkadaşlar? Bedbin ola
caklar Nitekim buna benzer misalleri gördük 
Tarım. Bakanhğmda çalışan veterinerlere taz
minat verdik İktisadi Devlet Teşekküllerinde-
kilere sanki'onlar başka memlekette çalmyor-
la rLsgib i vermedik Ne yapacaksınız ya
rın brr^ürÜ kombine açıyorsunuz nereden L 
S a t o n T T l e m ^ Kaçıyorlar hensi Yarın da 
har tar i te öyT olacakTrfkTk edivoruz buaün 
T™^^^akulterHastan7smde L T i kliniâ'e A r 
n İ totartr«* an arkadaş ™r « t o D e v et 
h ^ t T e l e r t e oatan kar tane b u î a b U ı v ~ z 

^ t ^ r is tLam ^drtoTum hiç Ö l l f ^ 
vZÛofei vertoe I t t a t a Z ; evvel S T 

esstelerin J 1 Z Z Z uZt v„l,™ ^ t " esseselerm asıstanlarmı da tatmin yoluna git-

Hepinizi saygiyle selâmlarım. 

BAŞKAN - Sayın Baysoy, teşekkür ede
rim efendim. " ' 
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FEHMİ BAYSOY (Devamla) - Arkadaş
larımızla müşterek bir önergemiz var. 

BAŞKAN - önergelerin sırası geldiğinde, 
şüphesiz müzakere edilecektir, efendim. 

FEHMİ BAYSOY (Devamla) - Ben Yük
sek Heyetten önergemize alâka göstermelerini 
istirham edeceğim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim, Saym Bay
soy. 

Saym Baltan, üzerinde buyurunuz efendim. 

TARIK ZİYA BALTAN (Zonguldak) -
Saym Başkan, muhterem arkadaşlarım, üniver
site öğretim üyeliğinin daha cazip hale gelme
sini temin maksadına matuf olan bu kanun ta
sarısının buradaki müzakeresinde üniversite 
reform tasarısiyle birlikte imiş gibi ele alınma-
sını ben şahsan yadırganın,: Henüz daha üç 
üniversiteden müspet cevap gelmiş, diğer beş 
üniversiteden her hangi w mütalâa gelmemiş
ken, A. P. sanki bu mütalâaları istemiyormuş, 
veya bunun karşısında imiş gibi, ki ashnda 
A. P. nin ve hükümetin böyle bir mütalâayı 
bir an evvel gönderin, vesaire demek giM 
fonksiyonu ve bir tazyiki olamaz. Üniversite ta
mamen özerk bir müessesedir. Bu gibi şartlar 
içerisinde dahi, bilinen şartlar içeriLde dahi, 
sanki bu reform fikirlerinin gelmemiş olmasını 
Adalet Partisine, bir nevi yük gibi, yüklemek 
hakS1zlık olur, kanaatmdayım. Saym muhale
fet sözcüsünün daha ciddiyetle bağdaşır şekil
de bir tutum içerisinde olmasını gönül arzu 
eder. Ama, o dÛediğini konuşmakta serbesttir, 
ona bir şey diyemeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, görüşmekte oldu
ğumuz kanun tasarısı, üniversite öğretim üye
liğinin cazip hale getirilmesine matuf bir tasa
ndır. 115 sayılı Kanunla değiştirilen 4936 sa-
yıh Üniversitelere tabi müesseselerde görev 
alan öğretim üyeleri ve yardımcıları, ekono
mik imkânları az olduğundan, görev yapmala-
nicabeden müesseselerden, üniversitelerden 
ayrılarak başka vazifelere gitmektedirler. ts-
te bu kanu^ bu vazifelere gitmemeleri için 
onlara biraz daha malî imkân sağlamak gaye
sine matuftur ve bunun üniversite reform ta
sarısı ile hiçbir alâkan yoktur. Esasen 2 nci 
Beş Yıllık Kânda da; asistanlık ve öğretim 
üyeliğinin cazip hale getirilmesi öngörülmüş
tür. Bu kanun da bu maksada matuftur Yal 
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mz, bir noktada biz de, Senato üyeleri olarak, | 
şahsan kendim de üzgün bulunmaktayım, el- i 
betteki, bu kanuna seve seve ve istiye istiye 
rey vereceğim Bunun, üniversitelerimize büyük 
yardımcı dangına inamyonız ve bu maksatla 
müspet oyumuzu kullanacağa. | 

Ancak, gönül arzu ederdi kij üniversite has- ! 
tanelerinde sabahtan akşama kadar çalışan he- i 
kimler gibi Sağlık Bakanlığına bağİ hastane- | 
lerde çalışan hekimlerin, bu kanunda olmasa | 
bile, bu kanuna muvazi, gene kendi bünyele- I 
rindeki bir teşkilât kanununun ayarlanmasiy-
le, birlikte gr in* olsun. Sağlık Bakanlığına ! 
bağlı hastanelerde" çalışan asistan, hekim arka
daşlarımızın çalışma mesailerini ve fonksiyon
larını yakinen biliyoruz. Ekserisi, genç olduğu 
için, maaşı aslîleri 35 - 40 - 50 lira arasında
dır. Bugün bir apartman katını Ankara'da 
800 - 1 000 lira kira istendiğine göre bu asis
tanların duanda çoluk çocuğu ile yaşamaları
nın ne kadar güç olduğunu herkes takdir eder. 
Yalnız hükümetin bu meradaki çalışmaları
nı gene başka bir deyişle, takdir e t m * lâ
zım 472 sayılı Kanun gereğince Sağlık Ba-
kanlığına ba*h hastanelere çalıs.n asistan 
hekimlere 200 lira tazminat verilmekte idi. 
Öğrendiğimize rtire; Sağlık Bakanla, Maliye 
Bakanlığı nezdmde yapmış olduğu°mBrac«t 
sonunda bu 200 liraya ilâveten 500 'llral.lt 
daha bir ödeneğin kabulü için gayret sarf et
niktedir ve Maliye Bakar.],ğı da Saölık Ba
k a n ı m ı n bu yöndeki düşüncelerini ' olumlu 
ka-sıfamısür Tahmin ediyoruz* aldığımız bil-
gi l -e göre "bu tasannın ka-nnla™.mı miHe-
akı"» Maliye Bakanlığı" S a W B a k a n ı n a 
ba»lı hastanelerde cab'san hekimlerin lhalen 
200 lira oHn tazminattanım 500 W ' a r t ı n a 
s u r U İ 700 liraya çıkarılması " h u n i s i ^ 
Sağlk Bakanhihnın görüşünü en k m z ^ d a 
k X l edecektir* Sayın hükümetimizin bu'eehe 
de olma- bile' bunu takibeden'en mü" H bir 
erisede ~hu mevzuda Sena'o ™ m u l tenvir 
rtmHni ve bu s u r e t ' T ^ L ^ e " ol*Z 

avni hizme" i m e k t e o h n M - m t i * 
m-zır r h u z u r T c e r i s i n ^ e o " ^ L ^ e r î i b u 
kürsüden ifade etmelerM a r ^ e t m ^ e y î 

Maruzatmı bundan ibarettir. Bu kanun.ım 
üniversite camiasına ve memleketimize hayn-h 
olmasını dilerim. 
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BAŞKAN - Sayın Baltan, teşekkür ede
rim efendim. 

Muhterem senatörler, 4 sayın grup sözcü
sünden başka 6 sayın uye kanun tasarısının 
kainde, aleyhinde ve üzennde olmak üzere gö
rüşme yapmış bu unmaktadır. Şimdi, yeterlik 
önergesi vararr, okutuvorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
1278 sayılı Sanun tasarım azerinde yeteri 

kadar 8ayın üye söz almış ve konu aydınlan-
mistir. Müzakerelsrin yeterliğini teklif ederim. 
Baygüanmla. 

Balıkesir 
Nuri Desirel 

,«» . Tn Ba?înıgl 
4936 saynı üniversiteler Kanununun 115 

sayılı Kanunla değiştirilen 32 ve 38 nci mad
delerinde değişildik yapılması hakkındaki ka
nun tasarısının leh ve aleyhinde dört grup söz
cüsü ile 6 Senatör konuşmuş ve konu tanı bir 
berraklığa kavuşmuştur. Bu itibarla kifayet 
kararının alınarak maddelere geçilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Bursa Senatörü 
Cahit Ortaç 

BAŞKAN - önerge üzerinde söz istiyen? 
Buyurunuz Sayın Yurtsever. 

A. HİKMET YURTSEVER (Bitlis) -
Muhterem arkadaşlarım, gerçi altı sayın üye 
tasarı üzerinde söz almış ve fikirlerini beyan 
etmiş bulunuyorlar. Ama, tasan üzerinde söy
lenmesi icabeden birçok ince hususlar vardır. 
Bu arada bâzı parti 'sözcülerinin, bfflassa po
lemiğe giderek, bu vesile ile propaganda yap
tıklarım müşahede ettik, üniversiteyi kışkırt
mak, üniversiteyi kanstırmak gayesine matuf 
bâzı davranışlardı da gördük. Bâzı arkadaşla-
rımız, bu meseleler üzerinde fasa da olsa fi
kirlerini beyan edeceklerdir. Konuşmak üzere 
söz alan pek az arkadaşımız kamustır. Zanne
derim bunların adedi üç, dört kişiyi göme
mektedir Bu bakımdan bu a r k a d L l ™ ı n 
da onar dakika içerisinde fikirlerini beyan ett-
melerme fırsat vermenizi bilhassa istirham 
edeceğim Zannederim yarım saat sonra tü
mü üzerindeki görüşmeler böylece bitmiş,ola-
o*Hr Yine müddetimiz içerisinde tasarıyı gö
rüşmüş ve kanunlaştırmış bulunacağız 

' Saygılarımla. 
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BAŞKAN - Aynı mahiyette olan İM öner
genin aleyhinde görüşme yapılmıştır. Aynı 
mahiyette olan önergeleri oylarınıza arz ediyo
rum. Yeterliği kaimi edenler... Etmiyenler... 
Yeterlik kabul edilmiştir efendim. 

Buyurun, sayın Komisyon Başkanı. 

C-EÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÖMER 
LÜTFİ HOCAOĞLU (Trabzon) - Muhterem 
arkadaşlar, miDet hayatında üniversiteler te
mel müesseselerden, temel kurumlardan birisi
dir. üniversitelerin millet hayatında kültü
rel, ekonomik, teknolojik ve sosyal alanlarda
ki gelişmelere, kalınmalara katkıları çok bü
yük olur. Bu sebeple, bütün toplum; üniver
siteleri ile yakından ve candan ilgilenir. Nite
kim bugünkü görüşmelerde kanunun mahi
yeti başka olmakla beraber üniversitelerle 
ilgisi olması bakımından söz,alan değerli ar
kadaşlarımız muhMif üniversite problemleri
ni, meselelerini, zorluklarını dile getirdiler. 

Muhterem arkadaşlar; Sayın Çumrak'nın 
ifade ettiği gibi, üniversitelerin meseleleri çok 
geniştir. Üniversitelerin içinde bulunduğu prob
lemler mütenevvidir. Üniversitelerin öğretimle 
ilgili zorluklan ve meseleleri vardır, üniversi
telerin araştırma ile ilgili korlukları ve meme
leri vardır. Üniversitelerin idari işlerle ilgili 
zorlukları ve meseleleri vardır. Bu kanun, bun
ların tümünü halletmek amaciyle huzururuza 
getirilmiş değildir Bu tasarı öğretim ve a-as-
tırmada. 'mevcut .bir tek zorluğu halletmek 
amaciyle huzurunuza getirilmişte Elbette ki 
HükürUte hazır bulunan Refom Kanunu hu
zurunda geldiği zanan bu problemlerin bir-
çoMarinı halk/mek W b b ü s L n i gayreHe 
rini havi olacaktır Cok değerli arkadaşlarım 
bugün ileri sürdükleri fiMrieri ile bu kanu 
nun daha mi&^mel cıkmSml v a r t a eder¬ 

s t S a m e t e t e d r 3 r i H T «BtobZ 
d a h a T k faydalı d S a t o ^ t o r a n H t a ^ 
a k a d e S ^ L r ^ r m T ^ a ^ ^ 
d o k t a d ı r T o T de^er f a X d a s h C a r l 

J ^ T a L H S k voruTu cSsma 

™ ' d , T L m 3 L «Z™Z £™Z* 

okun h e r k e ! a S ş t ı r m v e Ö ^ i L i Z ı a Z 
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münasebetle şuna da temas etmek isterim; bir
çok arkadaşlarım temas buyurdular. «Sağlık 
Bakanlığındaki asistan arkadaşların durumları 
ne olacaktır?» dediler. 

Muhterem arkadaşlarım; bu, üniversite ile 
ilgili bir kanundur. Türkiye Devlet teşkilâtında, 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti teşkilâtında, 
birçok müesseseler vardır. Bunlarda " araştırıcı 
mütehassıslar ve asistanlar mevcuttur. Kanuni 
kadro itibariyle mevcuttur. Veteriner teşkilâ
tında mevcuttur; ziraat teştailâtımda mevcuttur. 
Bunlar ayrı konudur. Bunların meselelerinin de 
halledilmesini gönül arzu eder. Sonra, bu gibi 
müesseselerdeki W r r * ı ^ a r l a ) üniversitedeki 
araştırıcı ve öğreticileri de karıştırmamak gere-
Ur Üniversitede, araştırıcılığın yanında Ur de 
öğretim vardır. Hertain öğretmen olamıyacağı-
nı kabul buyurursunuz. öğretmenlikte, fizik 
teşekküllerinin de tesiri vardır. Meselâ; sesi ga
yet ince olan Mr arkadaş hocalık yapamaz. Ho-
cal* ayrı özellikler ister, üniversite Kanununun 
bu özeİiği de mevcuttur Bu münasebetle tana 
da işaret etmek isterim 

Muhterem arkadaşlar, iimi^isitede reform, 
biraz önce foaret ettiğim gibi, birçok meselelerin 
hallini gerektirir. Bu sebeple, üniversitelerde re-
formun yapınması, haddizatında, kolay .bir ta de 
değildir. Yataz üniversitede d e p , her konuda 
reform yapılması kolay bir iş değildir. Çünkü, 
reform temel prensiplerde değ i ş ik t en başlar. 
Bugün gelen, tasarı en nihayet ufak bir ş e k n 
değişikliğinden ibarettir ve bu gibi meselelerin 
haffi de, problemlerin halli de, ilim metotlarının, 
ilmî çatanaların esasıdır. fik defa problemin 
tetkikmi,' bu prdblemin nedenlerini ve onun ça
relerini bulmayı icabettirir. Yani, bu gayretin™ 
uzun mesainin neticesinde ancak reform yap.hr. 
Reform, bir günlük, beş günlük, on günlük bir 
iş değildir. Nitekim, üniversite reformu seneler
den beri ileri sürülen ve yapömak istenen bir 
iştir. Fakat neticesi « » a k sindi dfcğabilmiştir. 

Yine biliyorsunuz ki, Türfdye'de reform hü
kümetleri de kurulmuştur. Bunu, bir günlük, 
* günlük, kolaylıkla haJUedtebilecek bir me
sele olarak kabul etmemek gerekir. Yalnız, şuna 
da b a r * etmek isterim U, reform tasarısı Hu-
kümete sunulmuştur, hazır vaziyettedir. faydı* 
kısa zamanda Meclislere gelir ve arkadastanıı-
zın bugün gösterdükleri hassasiyetle çok daha 
iyi neticelere varım. 
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Muhterem arkadaşlar, öğretim üyelerine, [ 
daha doğrusu araştıncı ve öğretici olan kimse
lere, verilecek paranın ölçüsü olmaz. Yani ne 
verilse bu gibi arkadaşlara azdır. Fakat, Türk 
Milletinta gücü ve malî takati da bellidir. İn
şallah milletimizin malî gücü geliştiği zaman; 
her türlü maddi refaha kavuşmayı haketmis bu
lunan eok değerli üniversite^ mensuplarına'mil
letimiz" daha fazlalarını da verecektir. Sonra, 
unutmamak gerekir ki, bir kanun çıkarken ve-
yahut bir maddi yardada bulunurken umumi 
dengeyi de bozmamak 'tabeder. Fakat, hepiniz 
kabul buyurursunuz ki, bu kanun yürürlüğe gir-
diği zaman, sıkıntısı çekilen üni^rsiteye asis
tan bulma meselesi, kısmen de olsun halledil
miş olacaktır. Çünkü, bu kanun her ne kadar 
refahı bütün üniversitelerimizde çalışanlara 
sağlamak imkânına sahip deftl» bile hiç ol
mazsa bugünküne nazaran b£ miktar ileri bir 
hayat sevmesine kendiler i ulaştıracaktır. 

Çok muhterem arkadaşlarım, bâzı arkadaş-
lar, Sağlık Bakanlığı asistanlarına tazminat ve-
rilmemesini burada kınadılar ve bunlara da ve
rilmesi gerektiğine işaret buyurdular. Sağhk 
Bakanlığındaki asistanlara para, 472 sayılı Ka
nunla verilir. Bu kanun hükümlerine göre ve-
rilecek tazminata artırılması bir kararname 
mevzuudur, kanun mevzuu değildir. Sağlık Ba
kanlığı Maliye Bakanlığı ile anlaşıp bu karar-
nameyi çıkarırsa istediği miktardaki parayı Sağ
lık Bakanlığı hastanelerinde calısan arkadaşla
rımıza verebilir. * ' 

Diğer bir husus da, Sayın Cumralı'mn işaret 
ettiği husus, akademilerin ve dîğer yüksek okul
ların bünyesinde bulunan öğretim üyeleri ve 
asistanlarm dummlanmn r.e olacafc' meselesi 
idi. 

Muhterem arkadadar, bu kanım yürürlüğe 
girdiği an akademilerde caluan. Ticari ilimler 
Akademisi, Mühendislik Judemüerinfle o luan 
bütün öğretim üvc-si ve asistanlar tazm'inatla-
rını, üniversitedeki tazminatlar ayamda, derhal 
alacaklarir. Çünkü, kendi teşkilat kanunlarının 
27 nci maddesinde üniversitede ahnan tazmi
natlar öğretim üvesi ve öfrretim mena-relarına 
da» ödenir k a v i mevcuttur. Bu sebeple; bun
dan endişe edilmemesi « » k i r . Yata!* Sa
yın Dikeçligil'in işaret buyurduğu, Sosyal Hiz
metler Akademisi'konusu' bambaşka bir ko- ! 
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nudur. O, Sağlık Bakanlığı bünyesindedir. 
Millî eğitimle ve yüksek öğretimle ilgili değil
dir. 

Sonra, muhterem arkadaşlar, şuna da işaret 
etmek faydalı olacakta : «Akademi kelimesi-
ni» sık sık ve ucuza her yerde kullanmamak 
gerekir. Onun da, ilmî bakımdan, disipline 
edilmesi tabetmektedir. Her müesseseye, her 
kuruma akademi denmesi doğru olmaz', kanaa
tindeyim. 

Muhterem arkadaşlar, izaha çalıştığımı gibi, 
bu kanunumuzun üniversite reformu ile hiçbir 
ilgisi yoktur. Bu kanun sadece üniveriste öğ
retim" mensuplarına; asistan, öğretim görevli
leri, mütehassıslar doçent ve profesörlerce, bir 
miktarcık olsun, maHimkân sağlamak ama
cıyla huzurunuza gelmiştir ve bu suretle öğ
retim üyeliğini veyahut üniversitede çalışmayı 
cazip hale getirmenin gayesini gütmektedir.. 
Ümidediyorum ki, hepinizin tasvibine mazhar 
olacaktır. 

Saygılarımı sunarını. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon Başkanı, te
şekkür ederim efendim. 

Sayın Millî Eğitim Bakanı, buyurunuz efen
dim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMi ERTEM 
(Edirne Milletvekili) - Muhterem Başkan, 
muhterem Senatomuzun üyeleri; ben konuşma
larıma, az önce yaptığım konuşmaları mesnet 
yaparak ve Sayın Komisyon Başkanımızın yap
tığı konuşmalarda ileri sürdüğü fikirleri tek
rarlamadan devam edeceğim, zamanın bu su
retle en iyi şekilde değerlendirilmesine çalışa
cağım. 

Muhterem arkadaşlarım, gerek Komisyon 
Başkanının gerek A . V (Jrup Sözcüsünün be
lirttiği gibi, bu kanun bir reform kanunu de
ğildir. Ama, bu kanun üniversite reformunun 
mesnedini teşkil eden bir kanundur. Üniversi
telerin; öğretim yardımcıları en çok sıkıntıda 
olmak üzere, bütün öğretim üyeleri maddi güç
lük tendedirler. Bu meseleyi halletmek, refor
mun "birinci basamağıdır. Bu sebeple kanunun 
zamanında çıkarılmasına gayret edilmiştir. Bi
lindiği üzere kanun tasarısı seçimlerden evvel 
hasırlanıp Millet Meclisinden geçirilmiştir. Bi
naenaleyh bunun şu veya bu tamla, polemiğe 
tahammül edecek bir tarafı yoktur. Bu, tarzı 
ile çıktıktan sonra, Üniversite Reform Kanunu, 
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önceki konuşmamda da belirttiğim gibi, üni-
versitelerden teklifler gelmiştir, Bakanlıkta bir
leştirilmiştir, yeni kabinenin teşekkülünden son
ra gözden geçirilerek Yüksek Huzurlarınıza ge
tirilecektir. Hiçbir vakit, Sayın Mehmet Hazer 
gibi, muhterem arkadaşlarımız bir zanna düş
mesinler M; bu kanunun çıkması asıl üniver
site sorunlarını içine alan kanunun getirilmesi
ni geciktirecektir. Katiyen böyle bir şey yok
tur. Kanun zamanında Yüksek Parlâmentoya 
sunulacaktır. Binaenaleyh meseleyi böyle or
taya koyduktan sonra, bu tazminatlar yeterli 
midir, değil midir? Yine, Komisyon Başkanı
mızın belirttiği gibi, eğitim ve öğretim üyele
rimize vereceğimiz hiçbir imkânı sınırlama 
düşüncemiz asla yoktur. Ama, bunun, memleke
tin ekonomik gücü ile bir ilişiği bulunduğu ha
kikattir ve bütün âmme hizmeti frenler arasın
da da bir dengenin gözden uzak tutulmaması ge
reklidir. Biz bugünkü kanunla ne getiriyoruz?: 

1 000 lira alan profesöre 2 000 lira 400 - 500 
lira alan doçente 1 500 lira 200 lira alan dok
tora yapmamış asistana 1 000 lira doktora yap
mış 500 lira alan asistane 1 250 lira, 400 lira al
makta olan eylemsiz doçente 1 350 lira, doktora 
yapmış öğretim üyesine 400 lira yerine 1 350 li
ra gibi katiyen küçümsenemiyecek bir imkân 
sağLaktayL ve bunun bütçeye tahmil ettiği 
yük iktisadTve Ticari İlimler Akademileri, Gü
zel Sanatlar Akademileri Mühendislik ve Mi
marlık akademileri dâhil bugünkü verilen taz
minatlar düşüldükten sonra 70 milyon liradır 
Z a l ^ k v h ffetMen ucanlar^ Türkivento 
madav7n7alî ^ ü T u v ^ m t o mesleklrara 
a n d a k i l e w e v f u ^ n d T ^ Z t o v h Yttk 
e T H e v r ü n T c e ^ a b u T e d U a ^ « Z T t e m r c * 
en K T ^ to ta*£ b u l a ş m ı ş ' üni" 

v r r s M e r i m i z î T & e t i m ^ ü v " l e r ~ e virdim" 
i d ™ ™ d d i s T n M a r m ? T M v I m n Scü¬ 
ne g o Z te hal S T w L » T S t o 

Muhterem arkadaşlarım, bu açıdan meseleyi 
mütalâa ettiğimize göre, üniversitelerdeki re
form konusuna girmiyeceğim. 

Arkadaşlarım bu kanunu tenMd ederlerken 
çeşitli tarzda asistanlardan bahsettiler, hepsini 
içine almadığını söylediler. Hattâ bâzan tedahü
lü altüst ettiğini ileri sürdüler. Bunların hiçbi
risi gerçekle bağdaşmamaktadır. Biz üniversi
telerimize ve onlara denk olan müesseselerimize, 

27 . 10 . 1969 O : 1 

eğitim ve öğretim müesseselerimize öğretim üye
si yetiştirici, öğretim üye ve yardımolarmm du
rumlarını ıslah edici bir kanun getirdik. Yoksa, 
Devlet Personel Kanununa benzer bir kanun 
getirmedik. Bu sebeple, burada mevzuubahsolan 
şeyler, sadece üniversite ve üniversite derecesin
de öğretim yapan müesseselerin personeline ait
tir. 

Bazı anlaşmazlıklar, «asistan» kelimesinin 
kullanılmasından doğmaktadır. Bizim burada 
mevzuubahsettiğimiz asistan, demin arz ettiğim 
üzere, üniversite ve üniversite derecesindeki mü
esseselerde öğretim üyesi olmak için yetişecek 
yardımcılara tanınan bir isimdir. Yoksa, ne tıp
taki, ne veterinerdeki, ne ziraatteki a istanlar 
bunun içinde değildir. 

Bâzı arkadaşlarımız; «Eğitim müesseseleri 
arasında da denge var mı?» dediler. Denge var
dır, muhterem arkadaşlarım, öğretim ve eğitim 
müesseseleri bir hiyerarşi takibeder. ilk öğretim, 
orta öğretim, lise, yüksek öğretim, akademi ve 
üniversite. Yüksek Heyetinizden geçmiş bulu
nan Güzel Sanatlar Akademisi, Mühendislik ve 
Mimarlık akademileri, iktisadi ve Ticari ilim
ler akademilerinin kanunlarında yapılan deği
şikliklerle; Yüksek Heyetiniz bu akademilerin 
öğretim üyelerinin durumlarım yetişmelerini 
araştırmalarını yayınlarım üniversite üyeleri ile 
denk kabul ederek kendilerine avm malî imkân
ların sağlanılmasını kabul etmiştir Bu sebeple 
bu müesseseler aynı imkânlar' kinde yani üni 
versitelerin ücret sistemiyle aynı olarak devam 
edeceklerdir 

Sayın Çumrah'mn sorduğu: Eğitim enstitü
leri henüz bir kanuna sahip değildirler. Sayın 
DikeçligiVin ve yine Sayın Çumralı'ıun mevzuu-
bahsettiği Sosyal Hizmetler Akademisi de bir 
teşkilât kanununa sahip değildir. Bunların öğ
retim üyelerinin yetişme tarzları tanzim edil
miş değildir. Bunların da hizmetleri dikkate 
alınarak, kanunla yüksek huzurlarınıza getiril
diği zaman, eğer hizmetleri üniversite çahşmala-
rı, onların öğretim üyeleri ve yardımcıları duru
munda mütalâa edilirse, tabiîM, o zaman Yük
sek Heyetiniz gereğini takdir edecektir. Ama, 
hiyerarşiyi gözden kacrmamak lâzımdır, öyle 
olursa bütün öğretim kademelerinde vazife al
mış, çok değerli elemanlara aynı maddi imkâm 
vermek lâzımdır. Hiçbir vakit bunu esirgemek 
düşünülmez, ama bugünkü sistemimizde de bir 
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hiyerarşi vardır. Bu hiyerarşinin ieabettirdiği 
bütünlüğü bu kanun getirmiştir, asla hiç birisi 
arasında bir fark yaratmaman-. 

Konuşan birçok arkadaşlarımızın ileri sür
dükleri; üniversite bütün sorunlarını ele alan 
bir reform kanununa tasa zamanda kavuşmalı
dır ve Hükümet de bunu getirmelidir, temenni
sine iştirak ederek; evet diyorum. Bu, en kısa 
zamanda Yüksek huzurlarınıza getirilecektir. 

Sayın Hüseyin Öztürk'ün, biraz evvel konu
şurken belirttiğim gibi, «tam gün hakkında Hü
kümet tasarısında bir madde yoktur» sözüne 
karşı verdiği cevap sadece beni teyidetmekten 
İbaret olmuştur. Çünkü, okudukları husus, ka
nun maddes değildir, gerekçedir. Gerekçede ay
nen şöyle denilmektedir : «Öğretim üye've yar
dımlarının daha ziyade tam gün olarak üniver
site içinde eğitim ve araştırma görevine bağlan¬ 
malamı» daha ziyade bağlanmalarını. Arz etti
ğimiz üzere, tabiî ki, Üniversiteler Kanunu gel
diği zamanda tam günün ne tarzda tanzim edi
leceğinin münakaşası uzun uzun yapılacaktır. 
Amt Hükümet 'tasarısında ve bu gerekçede 
mecburi tam gün getirme yoktur Ücretleri'ye-
terli hale çıkarmak öğretim üyelerim üniversi
telere bağlamak suretiyle onları maddi sıkıntı
dan kurtararak maddi sıkıntının ieabettirdiği 
üniversite dışında meşgul olma halinden kurtar
mayı hedef tutan bir kanun tasarısıdır ve gerek
çedeki bu madde de bunu ifade etmektedir 

Böylece görüşlerimizi arz etmiş bulunuyo
rum. Bu kanun tasarısı yüksek tasviplerinizle 
kanunlaştığı takdirde gerçekten üniversiteleri
mizde ve ona denk eğitim yapan akademileri
mizde bir problem, reform lehine çözülmüş ola
caktır. Öğretim üyeleri ve öğretim üye yardım-
cılarmı maddi menfaatler peşinde koşan kimse
ler göstermek veya Hükümeti, onlara bu gibi 
imkânlar peşinde uğraşır göst rmek gerçeklere 
aylandır, büyük insafsızhktır. Bununla arzu 
edilen şey; öğretim üyelerinin ve yardımcıları
nın müesseselerde daha huzur içinde çalışmala
rım sağlamak ve kendilerinin bu müesseselere 
rağbetlerini artırmak, öğretim üyesi kadroları
nın değerli elemanlar a doldurulmasmı ve böyle
likle de eğitim ve öğretimimize gerekli hizmeti 
sağlamakta Kanun tasarısının aynen kabulünü 
demin arz ettiğim sebeplerle şu veya bu tarzdaki 
asistan kelimesinin bu meselenin içinde ele alm-

27 . 10 . 1969 O : 1 

mamasını rica ederim. Buradaki «asistan», doğ
rudan doğruya öğretim üyesi yetiştirilecek nam
zet manasınadır. Arz ederim. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Bakan, sual iradedilecek, 

lütfeder misiniz? Sayın Çumralı, buyurunuz 
efendim. 

SEDAT ÇUMRALİ (Konya) - Sayın Baka
nın mütalâaları arasında Millî Eğitim Bakanlı
ğına bağlı olan veya olmıyan akademilerin asis
tanlarının da bu kanundan faydalanacağı, eğer 
yanlış anlamadımsa, merkezindedir, Kesinlikle 
böylemidir? Böyle ise neye istinadeder? Hangi 
kanuna istinadeder? Onu da, lütfeder zapta ge
çirirsek, yarın tatbikattaki, uygulamadaki bir
çok tereddütleri kaldırmış oluruz Yani İktisadi 
ve Ticari İlimler Akademisinde asistan mühen
dislik okulunda asistan şurada asistan burada 
asistan olanlar bu kanundan istifade edecek mi 
etnüyecek mi? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMI ERTEM 
(Devamla) - Arz ettiğim üzere, bir müessese 
akademi kelimesini kullanmakla akademi ola
maz. Bunun daha zaoturapta alınmasına, Bakan-
Hklararasmda bunla'rm bu tarzda kullanılma-
masma, bundan sonra, Millî Eğitim Bakanlığın
ca büyük gayret sarfedüecektir ve edilmektedir. 
Yüksek Heyetiniz tarafından bir teşkilât kanu
nuna kavuşturulmuş bulunan; öğretim ve eğiti
min.' araştırmanın ve yayımın üniversiteler dere
cesinde, öğretim üye yardımcılarına ve özetim 
üyelerinin bu sıfatlan almak için katettikleri 
mesafenin gösterdikleri gayretin' üniversit» üve-
lerine eşidolduğu kabul edümiş'olan İktisaVve 
Ticari İlimler akademileri Güzel Sanatlar aka
demileri Mühendis ve Mimarlık akademileri bü
tün öğretim üyeleri ve yardımcıları bunlardan 
aynı şekilde faydalanacaktır Bunu 'sağlıyan da 
yüksek tasviplerine mazhar o l w olan kendi 
teşkilât kanunları ve bu kanunlardaki ilgili 
maddelerdir. Arz ederim. 

BAŞKAN - Sayın Hazer, buyurunz efen
dim. * 

MEHMET HAZER (Kars) - Efendim, Sa
yın Bakandan bir hususu öğrenmek istiyorum. 
'Türkiye Orta - Doğu Âmme İdaresi EnstitiU.il 
bu kanunun şümulüne alınmış. Fakat, benim 
bildiğime göre, bu enstitü bir'üniversite hüvi
ye t l i haiz değildir, Yüksek okul bile sayılmaz. 

http://EnstitiU.il
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Bu balomdan bunu, bu kanunla nasıl bağdaştı-
rabiliyorlar? Bu bir. 

ikincisi; Sayın Bakan acaba asistanlar ara
sından bir öğretim müessesesine asistan veya 
bir öğretim üyesi almak için bâzı tedbirleri 
lüzumlu görmekle beraber'bunun başka mües
seseler aleyhine işliyeceğini de düşünmek mev
kiinde değiller midir? 

1VÜLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Devamla) - Arz edeyim efendim. Evvelâ, so
nuncudan başlıyacağım. Bövle bir mülâhazaya 
uyarız; «Başka meslekler "aleyhine işler mi?» 
diye. Fakat böyle bir endişemiz yoktur. Bugü
ne kadar Türkiye'deki barem sistemi, maalesef, 
üniversite asistanları aleyhine işlemiştir. Dev
let Su işleri, Devlet Karayolları şu yevmiye ile 
asistan alırken Ziraat Bakanlığı şu yevmiye ile 
memur istihdam ederken bizim bu imkânlar 
içinde öğretim üyelerini yetiştirmek maksa-
diyle ,kıymetleri celbetmemize imkân yoktur 
Bu sistem üniversitelerin lehine işliyecek fa
kat diğer müesseselerin aleyhine işlemiyecektir 
Nihayet kadrolar da mahduttur değerlerin 
almmasmı sakıyacaktır Bu bakımdan bir en
dişemiz yoktur " 

ik inc i s i , Türkiye Orta-Doğu Âmme idaresi, 
Hükümet tasarısı "ile getirilmiş değildir. Komis
yon tarafından kabul edilmisür. Gerekçe için
de oradaki öğretim üyelerinin de çoğunun üni
versiteden gelmiş olduğu ve ona paralel bir 
eğitim yandığı, 'evvelâ komisyonlarca, sonra 
da Millet'Meclisince kabul edilmiş olmasından 
gelmektedir. Hükümet tasarısı böyle bir şey 
getirmemiştir. 

BAŞKAN - Buyurun, Sayın Betil. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) - Efendim, Sayın 
Bakan, bu tasarının üniversite reformuna esas 
teşkil edecek bir tasarı olduğunu söylediler. 
Asıl reform tasarısının da yakında Meclislere 
sunulacağını umduklarını " ifade buyurdular. 
Acaba, bu «yakın» kelimesiyle vasıflandırdıkla
rı bu süre hakkında, zaman bakımından bir 
şey söyliyebilirler mi, ne kadar zaman zarfın
da getirileceği hakkında bir şey söyliyebilirler 
mi? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Devamla) - Çok iyi bildikleri üzere istifa 
etmiş bir kabinenin, yeni kabine kuruluna ka
dar vazifesini idâme ettiren bir Bakanıyım. Se-

-
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çim beyannamemiz bu hususu ihtiva etmektedir. 
Bakanlıktaki hazırlıklar da üniversitelerden ge
lerek tamamlanmış durumdadır. Ama. tabu ki 
bundan sonrası hakanda süre vermek yeni ka
bineye aittir. Arz ederim. 

BAŞKAN - Buyurunuz, Sayın öztekin. 
MUKADDER ÖZTEKİN (Adana) - Efen

dim, bu kanunun birinci maddesinde «üniversite
lerde veya üniversitelere bağlı öğretim kurum
larında»" tâbiri var. Savın Bakan «üniversiteye 
bağlı yüksek öğretim " müesseseleri» dediler. 
Acaba,' Eskişehir iktisadi ve Ticari ilimler Aka
demisi mensubu asistanlar da bu kanundan 
faydalanacak mı? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Devamla) - Arz ettim, biraz evvel. 

MUKADDER ÖZTEKİN (Adana) - Ama, 
«bağlı» tâbiri var. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Devamla) - Hayır, efendim. Bağlılıktan do
layı faydalanmıyacaklar. Bağlılıklar, üniversi
teye bağlı olan kurumlardır. Eskişehir ve di
ğer akademiler Yüksek Heyetinizin tasvibetti-
ği yeni kanunla, şimidi kanun numarasını bir
den söyliyemiyeceğim, bin küsur sayılı, bu ka
nuna , hem iktisadi ve Ticari ilimler Akademi
sine tüzel kişilik, hem de katma bütçeyle ida
re hakkı tanıdınız ve o kanun maddesi içinde 
akademi öğretim üye ve yardımcılarının üni
versite üyeleri gibi tazminat almasını kabul bu
yurdunuz. 

BAŞKAN - Sayın Millî Eğitim Bakanı, te
şekkür ederim efendim. 

Son söz, sayın üyenin bulunması hasebiyle, 
Sayın Ucuza! buyurunuz efendim. Saat 19,20 
Sayın Ucuzal. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) - Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlanm; kanun tasarısı
nın tümü üzerinde değerli arkadaşlarım, de
ğerli Hükümet üyesi ve Komisyon Başkanımı
zın konuşmasından sonra fazlaca duracak deği
lim. Ancak, bildiğiniz gifei bu tasarı, temel 
kanun olan 4936 sayılı Üniversiteler Kanunu
nun, bilâhara Kurucu Meclis tarafından tadil 
ecülen 32 ve 38 nci maddeleriyle 7163 sayılı 
Kanunim 19 ncu maddesini tadil ve 119 sayılı 
Kanunu da ilga eden bir kanun tasarısıdır. 
Müzakere 4,5 saaattir devam ediyor. Tamamı, 
yürürlük maddesi dâhil olmak üzere 6 madde-
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den ibaret tasan, gönül arzu ederki ki, bu is
tikamette müzakere görmesin. Buraya gelen 
değerli arkadaşlanm gerek Anayasamın 120 
nci maddesini gerekse içtüzüğümüzün müzake
re usullerini bir tarafa koyup kendi düşüncele
ri istikametinde birtakım esasları tesbite çalış¬ 
tılar. 

Sevgili arkadaşlarım, beş yıldan beri ara
nızdayım. Hio bir zaman Yüce Senatoda, Mil
let Meclisinin 'bir komisyonunda kabul edilen 
metin, müzakere mevzuu olmadı. Burada mü
zakere mevzuu olacak metin, Yüce Senatonun 
kendi komisyonlanmn veya en sonuncu komis
yonun kabul ettiği metindir. Millet Meclisinin 
Millî Eğitim Komisyonunda kabul edilen me
tin üzerinde burada saatlerce müzakere yürüt¬ 
menin bizim İçtüzüğümüze uymadığm. konu
şan arkadaşlar™ bilirler Ama o metni ele 
alarak bu tasarıda da yeni bir tadil teklifleri 
var=a ,o zaman gayet tabiî ki «Millet Meclisi 
Milîî,Eğitim Konrsyonu metnini teklif ediyo
rum» diye bir teklif getirir müzakereyi uzun 
boylu devam ettirmezler. , ' 

Tasan, reform tasarın mıdır, değil midir? 
Yine kendi görüşlerine göre alıp yürüttüler. 
Arkadaşlar, tasan her ne kadar tazminat hük
mü taşıyan bir tasan ise de, «reform» kelimesi
ni seven arkadaşlanma ben; bir hususu hatır-
latacağım: Geçmişte bir k u m vergilere zam 
yapılırken «zam» kelimesini kullanmalar 
«reform» kelimesini kullandılar. 

Şimdi, 4936 sayılı Kanunun 32 ve 38 nci 
maddelerine bakarsak, orada, üniversite asis
tanlarına verilen tazminat 50 liradır. 115 sa
yılı Kanuna b a k a m ı z zaman bu, 32 nci mad
deyi tadil etmiş 200 liraya çıkarmıştır. Huzu
runuzdaki tasan asistanlara'verilen tazminatı 
200 liradan alıp 1 000 liraya getirmiş. Bu, bir 
reform. Ama, su, su hususlar üniversitede ol
ması lâzımdır. " B u h a r ı n ı n gelmemesini yer
meye kalktığınız zaman, kanaatimce, usul bu 
değil arkadaşlar. Hükümetimiz mevcut üniver
sitelerin senatolanndan geçmeden hazırlanma
yan bir tasarıyı alıp buraya getirse idi, o za
man da değerli arkadaşlanm buraya gelip. 
Anayasanm 120 nci maddesinin birinci fıkra¬ 
sim okuyacaklar: «Gerek idari ve gerekse bi
limsel yönden özerk bir kuruluşun fikriyatı 
alınmamış bir tasanyı buraya getirmişsiniz» 

diye rahat rahat tenkitte bulunup, müzakereyi 
uzatacaklardı. 

Şimdi, Sayın Bakan ve Komisyon sözcüsü 
arkadaşımız, «üniversitelerin tamamından re
form hakkında teklifler gelmiş, kanun tasan-
sı hazırlanmış, Hükümet bu tasarıyı sevk et
mek fizereto, dediklerine göre, bu müzakere
nin demek ki, Anayasanın 120 nci maddesinin 
ağında, yapılması gerekir. Gelecek tasarının 
müzakeresini de o yönden yaparız. 

Arkadaşlar, çok üzülerek arz etmek mec
buriyetindeyim; bu kürsüden bir sözcü arkada
şım «üniversitelerin bir işe yaramaz halde oldu
ğunu» ifade buyurdular. Bu söz, üniversite
lerimizi büyük b'ir töhmet altoda bırakmıştır. 
Üniversitelerimizi tu şekilde töhmet altoda bı-
rakmayı, bilmiyorum arkadaşım sürçü usan 
olarak' mı konu4., yoksa istiyerek mi konuş
tu? Üniversitelerlnk, kendilerine düşen vazi
feyi yapmakta ve, kendisi gibi arkadaşlarımızı 
yetiştirip buraya kadar göndermenin imkânını 
sağlamaktadırlar. Üniversitenin çalışma tar-
zın!.a beğenmedikleri taraf olabilir" Fakat be-
ğ^mediği taraflan söylemeyip de^üniversite-
leVhiçbir işe ya-amaz hale geldi» derse bunu 
Yüce Senatonun "değerli üyeleri hiçbir zaman 
tasvibetmez " ' 

Sonra, tasarıyı «eften püften bir tasan ola
rak» ifade buyurdular. 

Sevgili arkadaşlarım, Yüce Cumhuriyet 
Senatosunda, bıurfine kadar ve bugünden son
ra da, «eften püften» bir tasan ne gelir ne ka
nunlaşır ne de kanunlaşmıştır. Zabıtlara geç
tiği için Yüce Heyetinizin bir üyesi sıfatı>le. 
bunları açıklamaya mecburum. Fikirdir, söy! 
lerliler ama hem, Anayasanm 120 nci maddesine 
göre, ttniverrfte idari ve bilimsel yönden özerk 
elae.lr, hem d: h.îka dönük olacak memleke
tin ihtiyacı yönünde birtakım projeler tasan
lar hazırlıyacak Bu "ilim ve irfan yuvası imi-
v,rsite ile dolayıs^e Anayasamızın hükmiy
le" ka^li telif bir fikir değildir Devletin 
kemirir"; -öre o r a d a n vardır; memleketin 
<iyas İ M ^ İ V / ü r e ' yönünden ihtiyaç, bu-
îunan ritaTve irdeleri yapan halka, dönük 
S v e r X ile memleketin ihtiyacı karşılanacak 
" ; ; , " n ,rofeler yapar Üniversitelerin 

S £ 1I'^nZInZZTlir müessei hali 
re o ' l es ne"' « h a " T ö s t e ™ ter hal 
d° Y^ce Heyetiniz ^"gö™eremez 
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Yine, değerli sözcü arkadaşım «memleket 
efkârından kaçırılan tasarı» diyor. 4,5 saattir 
Türk Milletinin huzurunda tasarı enine boyu-
yuna müzakere ediliyor. Aslında, Yüce Meclis
lerin tatile gittiğ-i günde, Millet Meclisinde 
bunun, uzunboylu, müzakeresi yapıldı. Değer
li arkadaşlarım da seçim müddetinde, bu tasan 
üzerinde lâzımken propagandalarmı yaptılar. 
Şimdi de burada görüştünüz, biraz sonra da, 
kabul buyuracaksınız. Memleket efkârından ka
çırılan bir tasarı, demin de arz ettiğini gibi, 
ne Yüce Millet Meclisinden no de Yüce Senato
dan bugüne kadar geçmemiştir, bugünden sonra 
da geçmiyecektir. 

Müddetim dolduğu için, sözümü bağlıyorum: 
iki yüz liradan bin liraya, altı y\iz liradan bin 
beş yüz liraya, bin liradan iki bin liraya çıkarı
larak bu fakir milletin bütçesinden ancak bu 
kadar imkân sağlanarak verilmiş olan bu taz
minatın binlerce üniversite mensubu arkadaşı
mıza hayırlı olmasını diler, milletimizin imkân
ları arttığı takdirde Yüce Meclislerin kendileri
ne daha çoğunu vereceğine inanarak, Heyetinizi 
hürmetkTselâmlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN - Sayın Ucuzal, teşekkür ederim 
efendim. 

Muhterem senatörler, kanun tasarısının tü
mü üzerindeki görüşmeler bitmiştir. Maddelere 
geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler i Etmiyenler... Maddelere içilmesi karar al
tına alınmıştır efendim. 

Bir takrir vardır, okutuyorum efendim. 
Yüksek Başkanlığa 

4936 sayılı üniversiteler Kanununun 
27 . 10 . 1960 tarih ve 115 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 32 ve 38 nci maddilerinde değişiklik 
yapılmasına, bir ek ve iki geçici madde ilâve
sine ve 7163 sayılı Kanunun 19 ncu maddesi
nin değiştirilmesine dair kanım tasarısının ive
dilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Yiğit Köker 

BAŞKAN - İvedilik hakkındaki önerge 
üzerinde söz istiyen sayın üye?.. Yok. ivedilik 
teklifini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... ivedilik teklifi kabul edil
miştir efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) - Efen
dim, kanunun isminin değiştirilmesine dair bir 
önergem vardır. 

BAŞKAN - Muhterem efendim, 1 nci mad
de okunsun, ondan sonra zatıâlinize söz verece
ğim ve önergenizi muhterem heyete arz edece
ğim efendim. 
4938 sayılı Üniversiteler Kanununun 27.10.1960 
tarih ve 115 sayılı Kanunla değiştirilen 32 ve 
38 nci maddelerinde değişiklik yapılmasına, bir 
ek ve iki geçici madde ilâvesine ve 7163 sayılı 
Kanunun 19 ncu maddesinin değiştirilmesine 

dair Kanun 
Madde 1. - 4936 sayılı Üniversiteler Ka

nununun 27 . 10 . 1960 tarih ve 115 sayılı Ka
nunla değiştirilen 32 nci maddesi aşağıdaki şe
klide değiştirilmiştir : 

MaddeJ32. - B u kanun hükümlerine göre 
üniversitelerde veya üniversitelere bağlı öğre
tim kurumlarında eylemli olarak öğretim göre
vinde bulunan ve üniversiteler dışmda 31 nci 
maddeye göre ayrıca resmî veya özel bir işi bu-
lunmıyan öğretim üyelerinin, aylıklarından ve 
rektörlük, dekanlık, bölüm başkanlığı, üniver
siteye bağlı okul, yüksek okul veya enstitü mü
dürlüğü, lâboratuvar ve klinik şefliği gibi üni
versite veya buna bağlı kurumlarda benzeri hiz
metlere ait ek ptfrev tazminatlarından ve dev
rim tarihi dersi veya konferansı ve diğer kon
ferans ücretlerinden başka her ay profesörlere 
2 000 doçentlere 1 500 lira üniversite tazminatı 
verilir ' 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? 

* SIRRI ATALAY (Kars) - Başlık üzerinde 
söz istedim, Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Atalay, hembaşlık üze
rinde, hem de birinci madde üzerinde söz ta
lebiniz vardır, buyurunuz efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) - Madde 
üzerinde bir şey söylemek istiyorum, Sayın 
Başkan. 

MEHMET HAZEE (Kars) - Ben de bir 
soru soracağım. 

BAŞKAN - Hay hay, yazalım efendim. Bu
yurun Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) - Muhterem ar
kadaşlarım, tasarının başlığı ile metni maalesef 
birbirini tutmamaktadır. 

Başlıkta; biraz önce okutulduğu üzere, «4936 
sayılı üniversiteler Kanununun 27.10.1960 tarih 
ve 115 sayılı Kanunla deştirilen 32 ve 38 n€İ 
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maddelerinde değişik» yapühnasına» diyor. Bi
rincisi ta. 

İMncisi; «Bir de ve iki geçici madde ilâvesi
ne ve 7163 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tasamı» diyor. De
mek K, başlıkta; .birinci maddede 32 nci madde 
değişecek. İkinci madde ile de 38 nci madde de
ğişecek. Bir ek, iki geçici madde ilâve edilecek. 
7163 sayılı Kanunun 19 ncu maddesi değiştiri
lecek. Metne bafcakm: Metinde 1 nci madde ile, 
32 nci maddede değişiklik yapılacak. 2 nci mad
de ile, 38 nci madde değişecek. 3 ncü madde ile, 
7163 sayılı Kanunun, 19 ncu maddesi değişecek. 
Metinle, başlık buraya kadar beraber. Fakat 4 
ncü maddede, metinde; «28.10.1960 tarih ve 119 
•sayılı Kanun, yürürlükten kaldırılmıştır» diyor. 
Başlıkta; kaldırılmaya ait bir hüküm mıecvut 
değildir. Şayet, kanun metni, başlığiyle bir baş
ka tarzda yazılmış olsa idi, «Bâzı maddelerin 
değiştirilmesini, ek ve ilâve maddeler» şeklinde 
olsa idi, yani, tadadı olmasa idi, tasrih edil
memiş bir şekli ile olmasa idi, 4 ncü maddede-
ki bu ilâvenin başhkta olmaması pek önemsen-
mezdi. Ama, b a s » , yanlan bütün değişiklikleri 
tasrih ederken/metinde; 4 ncü maddedeki de
ğişikliği başbkta görmemekteyiz. Metinde ek 
bir madde vardır. Geçici bir madde vardır. Gö
rüyoruz ki, ek bir madde, geçfoi Ur madde. Bas-
bfcta ise. bir ek, iki geçici madde. Yok, iki ge
çici madde metinde. Nerede? Mevhum maddeyi, 
başlık değiştiriyor Biraz önce bir «eften püf-
taa» söz «Udi A » , şimdi ben'bu fcetaneyi 
kullanırsam pek de yadırganmaması gerekir Her 
şeyden önce Tarlâmentoda yasalar yasa' ola
rak cıkmaJhdır. Bu şekilde yaralı, bu şekilde 
başı île metni birbirini tutauyan şekilde yasa 
çıkmaz. Yüce Senato» diyoruz «Yüce Meclis» 
diyoruz ama, yücelerin yüceleri hataların en 
büyüklerini işlemektedir. Yasama organları, ko
misyonlardan gelen metinleri tescil eden mü
esseseler değildirler. Bir taraftan itibar üzerin
de dururuz. Bir taraftan çatanalar üzerinde 
dururuz, ama bir taraftan da, öyle yanlışlıklar 
gelir ki... Peki, şimdi ne yapacağa Şimdi ne 
yapacağımızı hep beraber düşünelim Baslık 
ayrı, metin ayrı. Nereden geliyor bu? A r a b a 
lımı. 

Hükümetin teklifi; 4936 sayılı Kanunun 
20 nci maddesi ile, bu kanunun 27.10.1960 tarih 
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I ve 115 sayılı Kanunla değiştirilen 18, 24, 32 ve 
38 nci maddelerimde değişik» yapılması ve bu 
kanuna, bâzı maddeler eklenmesine dair 'kanun 
tasarısı.» 

Millet Meclisinin, Mfflî Eğitim Komisyonun
dan bir başka şekil : 27.10.1960 t a r * ve 115 
saydı Kanunla değiştirilen 4936 saydı Üniversi
taler Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine 
dair kanun t u a n a , 

Millet Meclisinin Bütçe Plân Komisyonunun 
metni, yani şimdi bizim Komisyonun aynen ka
bul ettiği metin «4936 sayüı Üniversiteler Ka-
nununun 27.10.1960 tarih ve 115 saytfı Kanun
la değiştirilen 32 ve 38 nci maddelerinde deği
şiklik yapılmasına, bir ek ve iki geçici madde 
ilâvesine ve 7163 sayılı Kanunun 19 ncu mad-
desmin değiştirilmesine dair Kanun.» 

O halde aklımıza hemen şu gelir : Millet 
Meclisi Bütçe Plân Komisyonu gelen metni, göz 
nuru dökmeden, emek sarf etmeden, mesele 
doğru mu, yanlış mı? Diye bir görüşe sahibol-
madan aynen kabul etmiş, bizim komisyonumuz 
da aynı şekilde kabul etmiş. Şimdi biz de, met
ni aynı şekilde kabul edip göndereceğiz ve son-
ra da gelip, diyeceğiz ki, «Yüce Parlâmento, 
Yüce Meclis» biz Parlâmento olarak yasaları 
doğru, dürüst çıkarmasının sahasma ve alanına 
henüz « t a i ş d'eğffiz. Gerçek mânası ile kanun 
çıkaramıyoruz. Ben, bâzı * terimleri oğlumdan 
öğrenmek isterim, bâzı terimleri, bâzı yasalar 
çıktığı zaman, dedem yerindeki insanlardan öğ
renmek isterim. Yasa dili böyle mi olur? Kanun
ları vatandaşa nasıl anlatacağız? Basına baka
cağa «iki geçici madde diyecek» anvacaksmız, 
iki geçici madde yok. Madde değiştirmişsin, bas-
bftma> bu yok Bu şekilde yasalar çıkmaz ve 
pf-lâmentolar .da bu'yasalarla iftihar edemez
ler Bu şekilde iki yarak bir yasa karasında 
simdi neyapacağ^ ' Millet Meclbine gitsin. O 
tekdirde bu kanun uzun zaman c,kamıyacaktır. 
Hep böyle o W Araya tatiller girdi, çeşitli 
meseleler oldu Niçin çahsamıyoruz? Mille't 'ola
rak evvelâ biz' y a k a n doğru dürüst ekarma-
nın çabasmı göstermeliyiz Başından meseleleri 
yüklenmeliyiz Biz henüz daha yasa ckarmasmı 
beceremiyoruz Ondan sonra da çok daha büyük 
meseleleri becermiye çalışacağız Tetkik etme
den, uğraşmadan, didinmeden yasalar getiririz, 



O. Senatosu B : 71 27 . 10 . 1969 O : 1 

çıkar. Üç gün sonra yeniden yasa. Hattâ, kal
dırılmış yasayı tekrar kaldırırız, bir yasa ile. 
Ama, üniversitenin kadrosundaki asistanlar 
eylemli ve eylemsiz doçentler de, haklı olarak, 
bugünkü mali sıkıntı 'içerisinde bir rahatlığa 
kavuşmak isterler. Bu da onlara imkân sağlı-
yan bir du-nm. Gecikmesini istemek bir türlü, 
yarak bir kanunu kabul etmek bir türlü... Ko-
nv.von bu hususta bizi aydınlatır mı acaba? 
Onİın sonra bir teklifte bulunabileceğim. Ko-
misv.-ı ne diyor, ne düşünüyor, Hükümet no 
düşünüyor? T^om^onla," Hükümetin r c H i ^ m i 
ödendikten sonra teklifimi yapaca^m^ ' 

3 BAŞKAN - Sayın Komisyon Başkanı, mü
saade ederseniz, belki arkadaşlarımızdaha baş
ka sualler sorarlar, mütaaddit defalar kürsüye 
ini». çıkmanız size müşkülât doğurmasın, 

's^yın Cündoğan, buyurunuz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) - Sayın 
Başkan, değeni arkadaşlarım, bendeni, bu ka
nunun bashğmm değiştirilmesine dair bir öner
ge verdiğim iein söz almış bulunnvomm. Tü::ıü 
hakkında yapmış olduğum konuşmalarda; üni
versito reformunun en mühim esaslarının üni
versite dm kuvvetler tarafından ^rçekleş thi -
löbileceğim ileri sürmüştüm. Bu konuşmaya, bu 
dünnesye muvazi olarak da bâzı tekliflerde 
brdv,,acağım, O teklifler kabul edildiği takdir
de, ister istemez, kanunun başlığı d e l e c e k t i r . 

Şimdi, benim vereceğim tekliflerf k a p s ™ 
şu oneremdeki durum ile, konuşmam arasmda 
büyük Vakmkk var ve bâzı hususları da dile 
getirmeye çalınacağım. Çünkü, birçok tarizlere 
mâruz kaldım.' 

BAŞKAN - Sayın Gündoğan, 1 nci madde 
ile iLTİİİ olarak konacaks ın ız , değil mi efen-
dim?"Tarizlere cevap değil, efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) - : a 
mam, tamam. Önce bu 1 nci maddenin, Sayın 
Bakanın ağzından işittiğimize göre, aslında 
üniversite reformunun ilk basamağı olduğu ka
bul ediliyor. Yani, «Üniversitede çalışacak asis
t a n l a r bir miktar daha fazla para vermek su
retiyle üniversite reformunun ilk adımını atmış 
bulunuyoruz» dediler. Peki, 2 nci, 3 ncü, 4 ncü 
adımları atmıya mâni nedir? Onu ifade etme
diler. Ben tekrar ediyorum, üniversite refor
munun, üniversite camiası dışındaki kuvvet
ler eliyle ele alınarak yapılmasında en baş-

! hca şart; hiç şüphe yok ki, tam gün çalışma 
esasını kabul etme veya reddetme meselesi
dir. Sanırım ki, bundan sonra gelecek üniver
site reformu kanununda en önemli mesele ola
rak bu, ortaya konulacaktır. Çünkü, beni bu 
düşünceye sevk eden birkaç belge vardır. 

'Birinci belge; Ankara üniversitesi tarafın
dan hazırlanan reform tasarısında, o tasarının 
55 nci maddesinde tam gün çalışma esası ka
bul edilmiştir. 

Yine, bunun yanında, Sayın Bakanın biz
zat hazır bulunduğu ve burada yazdığına 
göre, Millî Eğitim Bakanı, Maliye Bakanlığı 
temsilcisi, Devlet Personel Dairesi Başkanı, 
Ankara, Hacettepe, Ege, istanbul Teknik üni
versitesi Rektörleri ve istanbul Üniversi
teli Rektör Vekilinin iştiraki ile tetkik 
ve müzakere edilen kanun tasarısında; üniver
site reformunun, üniversite dışındaki kuvvet
ler eliyle yapılacak işlemlerin, başlıcasmı, esa
sını tam gün (Full -Time) m teşkil ettiği be
lirtilmiş. 

Demek ki, Sayın Bakan, rektörler, Maliye 
Bakanlığı temsilcileri, Personel Dairesi Baş
kanı bu esasın behemal gerçekleştirilmesi şar-
tiyle reforma gidilebileceğini ileri sürmüşler 
ve hakikaten Hükümet tasarısına bir madde 
ilâvesiyle tam gün çalışma esasını kanunlaştır
mak istemişlerdir. ' ' 

Şimdi, Ankara Üniversitesi Reform tasa
rısında, bu elimdeki kanun tasarısının Millet 
Meclisinde tetkiki sırannda Millî Eğitim Baka-
nının hazır bulunduğu ve üniversite rektörle
rinin de mütalâaları alınarak tanzim edilen 
metinde «reform» diye anılmıya lâyık tek 
düzen değişikliğinin Full - Time olduğu anlaşılı
yor. 

Hal böyle olunca, madem ki, birinci adım 
asistanlara t e m i n a t vermekmis; ben de, ikinci 
adım olarak, gayet sarih bir* hüküüm getire
ceğim buraya; tam gün çalışmayı kabul edelim 
ve üniveristede reforma W önemli ilk adımı 
atmış olalım. 

Şimdi, biz böyb demekle asistanlara bir 
miktar para verilmesini öngören bu tasarının 
aleyhinde olduğumuz anlamı çıkarılıyorsa yan
lıştır. Çünkü, teklif ettiğim, kanunun başlığını 

| değiştirmeye dair olan önergemde dahi 32 nci 
! ve 38 nci maddeler vardır. Esasen dayandı-
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ğım ve önemli saydığımı ifade ettiğim asistan 
tazminatları meselesi de, umumi konuşmam 
içinde, geçmiştir. B to kişiler şimdi, belki de 
tadliUe asistanlar, kendilerine para veril
mesi hemen hemen muhakkak gibi iken, bi
zim üniversite reformu aşkı ile, tutkusu ile 
onların paralanna, affedersiniz, tâbirimi mâ-
zur görün, kan doğramak gibi bir durumda. 
olduğumuzu sanmasınlar. Estağfurullah. Çün
kü, bizim refom anlayışınuz içinde bu taz
minatların yükseltilmesi de v'ardır, zaten 
Öyle bir yanlış anlamıya mahal yoktur Ama 
değerli arkadaşlarım, reformun, yine tekrar 
ediyorum, esasml üniversiteler kendi içlerin
de yapacaklardır. Türk ümversitelerindeki re
form ihtiyacı üniversite içinden gelecektir 
üniversitedeki oranlar bilimsel ve idari özerk' 

z rTherhanr i Mr 3 ^ ta™Tm 
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Şimdi bunda mutabık mıyız, değil miyiz? 
Bunu anlamak istiyorum. Asistan tazminatla-
una... Evet diyoruz; verilsin, diyoruz, refor
mist bir harekettir, diyoruz. Kaldı ki, sayın 
asistanların, kendi bünyeleri içinde bu mese
leleri tetkik eden hocaların, meselâ istanbul 
Üniversitesinde bu para ile asistan bulunduğu
na göre, «buna göre çoktur» diye birtakım ra
porlarla karşı karşıya geldiklerini düşünürlerse 
bizim kendilerinden çok daha fazla ilgilendiği
mizi anlarlar. Bunun için diyorum M, elden 
gelirse ki, gelecektir, kanaatimce, hiçbir sa
kınca yoktur, şu tam zaman, tam gün çalışma 
esasım kabul edelim. En mühim adımı atmış 
oluruz. O bakımdan rica ediyorum, tasarılarda 
da vardır. Üniversitenin hazırladığı çalışma
larda da vardır. Bunun dışındaki zaten üniver
siteye aittir, demek istiyorum. Meselâ, asis-
tanlanmızm paralarının azlığı ve bu yüzden 
öğretim kadrolarına yeni yeni elemanların bu-
lunamıyaeağı iddiası, onla™ paralarının ya
hut tazminatlarımı çoğaltılmasını icabettiri-
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yor, diyorlar, doğrudur. Doğrudur ama, bu 
bir geçim sıkıntısını tahfif etmek ise, geçin
melerini sağlamak ise, sormaya ben hatazmı-
yım? #57 sayılı Kanunla yıllardan beri geçim 
sıkıntısı çeken bir çok devlet personeli varken, 
bunların sadece bir kısmını kapsıyan bir gö
rüş, bir atıfet, bir lütuf gibi ortaya konulamaz 
ki. Eğer, üniversitedeki asistanlar çok zor du
rumda iseler elbetteM onlara para verelim ama, 
daha zor durumda bulunanlar da vardır, onla
rı da unutmıyalım. Böylesine bir düşünce ile 
burada idarei kelâm edersek birbirimizi anla
mak mümkün olur kanısındayım. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN - Sayın Gündoğan, teşekkür ede
rim efendim. 

Saym Hazer, sual irat edecektiniz. Buyuru
nuz efendim. 

MEHMET HAZER (Kars) - Bu kanunla 
doktorlara tazminat, maaş ve döner sermaye
den % 60 k a y * kullanılarak primi veriliyor. 
Bu doktorlardan üniversitelerde görev almış 
olanlara ayrıca tazminat verilecek midir? Ya
hut bu tazminat, bu prim, bu maaş ve zait bu 
teminat mı olacaktır Bunları öğrenmek istiyo
rum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim, Sayın Hazer. 

Sayın Komisyon Başkanı lütfeder mishüz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YlGÎT 
KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarını, maruzatmıa Saym Hazer'in 
sualine ara cevap etmekle bashyaoağım. 

Millet Meclisinde ve Yüce Senato tarafın
dan daha önce kabul edilen iki kanun ile An
kara Tıp Fakültesi ve Ege Üniversitesi Tıp 
Fakültesinde çalısan profesör, doçent, öğre
tim görevlisi ve askanlara bu fakültelerin dö
ner sermayelerinden maaşları nisbetinde taz
minat verilmesi hususu kanunlaştırılma bulun
makta idi Biraz önce Sayın MÜH Eğitim Ba
kanından öğrendiğime göre İstanbul Tıp Fa
kültesi ile Cerrahpaşa Tıp Fakültesince de An-
kara Tıp Fakültesi ve Ege Tıp Fakültesine ben
zer şekide profesör doçent, aşktan ve öğre-
tim görevlilerine fakülte döner sermayesinden 
tazminat verilmesi hususunda benzer bir tasan 
hazırlanarak Meclislerin tetkikine sunulacak
tır Şu hale nazaran halen tetkik edilmekte 
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bulunan tasan da kanunlaştığı takdirde, An-
kara, ve Ege Üniversitesinde vadel i proseför, 
doçent, öğretim görevlisi ve asistanlar daha 
önce döner sermayeden almakta oldukları tas-
minatlara ilâveten bu kanunla kendilerine tam-
nan tazminatları da alacaklardır. Çok muhte
rem arkadaşlarım, gerek Saym Atalıy, gerek
se Sayın Gündoğana arkadaşlarımız, tetkikini
ze sunulmuş bulunan kanun tasamı baskğınm 
yanlış olduğunu, İM geçici madde ilâve edildi
ği belirtildiği halde bir" geçici madde bulun
duğunu, hakU olarak, ifade ettiler. Bu eksik
likler komisyon tetkikatı sırasında nazarı dik
katimizi çekmiştir. Ancak, üzerinde geniş tar
tışmalar açılan, üniversite mensubu kıymetli 
aafetmluınum, hocalarımızm uzun zamandan 
beri bekledikleri bu tasarıyı, başlıkta değişik
lik yapmak suretiyle, yeniden Meclise gönder
mek ve bu suretle kanunlaşmasını İM veya üç 
ay gibi bir zaman daha ertelememek m a t a -
diyle komisyonumuz esasa müessir görmediği 
bu yanhsbklan bilerek kanun tasamını huzu
runuza getirmiş bulunmaktadır Yanlışlık Cum
huriyet Senatosu komisyonlarında değildir 
Cumhuriyet Senatosu; Millet Meclisinden ge
len rro'ne sâdık kalarak müzakereleri y a m L 
ve arz ettiğim gibi kanun tasarısının b ^ 
önce kanunlaşarak ,ondan istifade edecek dT 
p-erli ilim adamlarımızın hizmetine sirebilmeî 
Tein de Meclisten geldiği şeMlde ^buVetmişl^ 

Saym Gündoğan arkadaşım, Millî Eğitim 
Bakanı arkadaşımıza «bu ilk basamaktır, bu 
tasminat tasarısıdır, reform tasarısı daha sonra 
gelecektir, ikinci b u u r o t ı teşkil f d e e ^ l -
şeklindeM beyanına karşılık olarak, «geHmz, 
benim tadil tekliflerime iltifat ediniz, tam gün 
çahşmayı da bu kanum metnine ilâve edelim 
bu suretle ikinci basamağı da çıkalım» buyur
dular. Kanaatimce, bu kanun üniversiteden 
beklenilen reform taşarılarına ait tekliflerin 
Millî Eğitim Bakanına geç intikal etmesi üze 
rine hattâ bu kanunun Millet Mecüsmde tet 
bulünden sonra bâzı imren le r imiz in teklif 
leri Millî Eğitim Bakanl ığa intikal etmfe bu 
lunduğu içindir M bir tazminat kanunu şek 
linde getoLtir Simdi acaba Saym Gündoğan 
arkadaşım tam gün çalışma esasTbu fcanLa 
ilâve edilire üniversite formunun- üniversi 
te parlâmento ve millet tarafından 'beklenilen 
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reformun yerine getirildiğine kaam olacaklar 
mıdır? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) - Büyük 
ölçüde. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI Y161T Kö-
KER (Devamla) - Acaba, yine kendi ifadele
ri tte burada dile getirmek istiyorum, buraya 
Full - time esası ilâve edilirse, boykot ve işgal
ler sebebiyle Kriminoloji Enstitüsünde ferdan 
kapılar ardından götürülen 13 tane tabanca, 
bir o kadar kesici aletin gitmesi önlenebilecek 
midir? trnivemte bunatomta bu suretle önle
nebilecek midir? Bunlar, kabili münakaşa hu
suslardır. Bu itibarla, biraz önce hnmunoada 
izahatta bulunan Saym Millî Eğitim Bakanı
nın da ifade ettiği gibi, Türkiye'de mevcut 8 
üniversiteden, 6 smdan getiriş bulunan ünİTer-
site reform tasanların» Milli Eğitim Bakana
ğında esaslı Ur tetkike tabi tutulduktan sonra, 
hepimizin hassasiyetle beMediğimiz ve vazife 
olarak kabul ettiğimiz üniversite reformunu 
gerçekleştirmek üzere yeni gelecek tasan üze
rinde fikirlerimizi bMeştirmemizde daha çok 
isabet olacağı kanaatindeyim. KaM. M, eHmL 
deM tasan uzun zamandan beri şikâyet mev
zuu olan 200 Era, 400 lira civarında tazminat 
a t a bununfe geçim sıkıntısı çeken değerli 
ilim adamı üniversite asistanljmızm durum-
V m biraz daha iyiye götürebilmek ve üniver-
rfte idarecilerinin şikâyetçi olduklan kürstttere 
fistan bulamamak durumuna bir çare matea-
d l v ^ h û C Z z a «tiritons ve tamamen re
form taZeîmn d ı l n f e Z m i n a t kanunu ola-
T A r i n Z ^ d n n M Â d bizzat Sayın Bakan ko-
X ™ ^ d a T ifade etmişlerdir Geçici ko-
^ v o — daSavm Bakamn bu izahatım 
i t f c r X e k tasanvT tazminat tasansı olarak 
» r f f e lH t fmk huzurunuza getirmiştir Ko
rnan»S Yüce Senatodan su istirhamda 

™.?zîSiZhf^.r!zr mt«2t nb!r 

bertaraf « O t a * lâz^mgehUği « r ^ t t n ^ m T 
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yim ve bu mevzuda, tam gün ç a l ı ^ mevzu
undaki görüşlerimizi, Millî Eğitim Bakanlığın
da halen tetkik edilmekte olan ve komisyon
daki beyanlarına güre bu teşrii devre zartada 
Yüce Meclislerin tetkikine sunulması mukar
rer bulunan üniversite anareform tasarısında 
bildirmek üzere mahfuz tutmamamızı istirham 
ediyor, Yüce Senatoya saygılar sunuyorum. (Al
kışlar) 

BAŞKAN - Sayın Komisyon Başkanı, te
şekkür ederim efendim. 

Sayın Gündoğan buyurunuz. 
FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım, Savın Komisyon 
Başkanının, fevkalâde sureti hakkn gözükerek 
çok nâzik, burada biç konuşulması doğru olmı-
W m sandığım, beyanları beni üzdü. So-
nundan başlıyarak söyliyeyinı. Hemen demek 
istiyorum M, ve hemen bildiriyorum M, kamu 
oyuna bu kanunun Millet Meclisinde, Hükümet 
«rafından sunulan tasarı dışına çteı lması , 
Millî Eğitim Komisyonunda geçirildikten 
sonra Bütçe ve Plân Komisyonu marifetiyle ol-' 
muştur Binaenaleyh Hükümetin ilk taLvvu, 
ru ve düşüncesi ile şimdi bizim önümüze getiri-
İm metin arasında büyük a y r ı » vardır Hat
tâ, .vT.Uk Hükümet taraf ınta yapılmamış 
Bttt4 w Plân Komisyonu tarafından yapılmış'' 
tır Bu "«BM dikkat bir dittftffcttr Bir m 
kümetin filelerinde L k r S S & ^ s t o r m « i 
bakımından S r H e t o H f c f i İ Z S 
e L T k a n ı n 7 a * r bulunduğu M M M ö m E * 

f o l teariı M n e «tiaSaL. Z r l i L e t 
ttTbirkTn^vonl S ^ L S T t ! Z ^ 

le Xek d!fb™, ^ T ^ S . ^ 

SI™ ^ L ^ T i r ^ f İT, â" 
Bu kanun, Mayıs ayında uJ&^l^i, 

Senatomuza geldi, Komisyonun malı oldu. 
Ama, bir gün, âdeta mintarafillâh bütün mec
lisler iktidar grupu tarafından bir gece yansı 
bıçakla kesilir gibi, tatile sokuldu. Ve bu kanun 
konuşulmadan kaldı. Sonra biz, C. H. P. Grupu 

olarak, Senato Grupu olarak, Anayasanın ver
diği haklardan istifade ederek gerekli imzayı 
toplamış bir grup afatiyle fevkalâde toplantı 
davetinde bulunduk ve 9 maddelik bir gündem 
tanzim ettik. Bu gündemin içinde bu üniversite 
kanunu da vardı. Fakat, Senato Başkanlığı bize, 
Anayasanın bir maddesini öyle «kadıfe için, 
«tek bir tasarıya, tek bir gündem maddesine 
hasretmezseniz toplantıyı yapmam» diye resmen 
ve yazı ile cevap verdi. Biz de tuttuk Türkiye'
de en büyük rahatsızlık verici tapalım gösteren 
müessesen* üniversiteler olduğunu düşündük 
isçilerin emekliliklerine ait tasarıyı büyük ise 
Mtlesini ilgilendireceğini dahi düşünerek Ve 
tehlikeyi göze alarak bunalımın en had safhada 
üniversitede olduğunu kabul ettiğimiz için ve 
üniversitedeki bunalımı kaldıracak tasarının ka
nunlaşmasının Türk halkına önemli MİM er ge
tireceğine inandığımız için gündemimizi tek 
maddeye inhisar ettirdik O da ta tasarı Bizim 
aklımız vardı her halde Sadece asistanlara taz
minat vermekten ibaret.bir kanunu memleketin 
e . mfflUm m e l e s i „ ™ d . htttiiV rt»-r meşe liriT,? iTjl h,S lvSX Z£ıZ£ 

vÜkT TTZJS?T££iıwi'-^; X 
ttrive^eteınrf^kf^Jrtî-d+aT^ 

takım gruplar, ajıtatörler söyled.m bunlar , r o 
oynuyorlardı. Bütun bunları dmdımek, biraz 
evvel arz ettiğim konuşmamda oeurttıgım esas-
lan ihtiva eden tasarıyı kanunlaştırmak ıçm, 
grup olarak tek maddeye mhısar ettirdik, ama 
maalfiSûT A P iJrrırs'nYi'j mATîcıır» avlrada.iîlnrırYiıZ 

lan ihtiva eden tasarıyı kanunlaştırmak ıçm, 
grup olarak tek maddeye mhısar etbrdık, ama 
maalesef A. P. Grupuna mensup arkadaşlarımız 
gelip de 13 Haziran 1969 tarihmdeki fevkalâde 
toplantıda çoğunluk yapmadılar Çoğunluk ya-
pamar i iûTmız i ç m rie bıı İra T» i IYI ist.er i»9TnP7 fS a v 

köstekliyor muşuz gibi, böylesine bir kanı ya-. 
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ratmaya çalıyorsunuz. Asıl o zaman acele et
mek gerekirdi Kaldı ki, İşçi Emekliliği Kanu
nunda da acelecilik lâzımgelirken etmediniz. 
Ama, ne dediniz, «makaJble şâmil hüküm olduğu 
için niye rahatsız oluyorlar» dediniz. Bütün 
memleket sathına bunu yaydınız. Bunda da ma-
HUe şâmil madde var. Sonra benim vereceğim 
tadil tasarıları 5 - 6 maddeye inhisar ediyor. 5 
ilâ 6 maddeyi biz burada kaç saatte geçiririz? 
Sanırım ki, bir saat tutmaz, iki saati geçmez. 
Çünkü bunlar vardı, bilinen maddelerdi, üzerin
de konuşulması gerekmez. Siz bunları yaptınız 
mı, yapmıyacak mısınız? Yapmıyacafeınız. Be
nim mütemadiyen üzerinde durduğum şey şu
dur : Üniversite reformu dendiği zaman akla ge
lecek şey, büyüttüğünüz gibi, getirilecek taşan
larda hiç kimsenin bilmediği hükümler değildir. 
Üniversite reformunun esasını üniversitenin 
kendisi yapacaktır. Ama, siz malî meseleler ol
duğu veya çahşma düzeninde birtakım değişik
likler olduğu için tam günü, üniversiteler arası 
profesör alış verişini, doçentliğin iki seneye indi
rilmesini ve" asistanların ders vermesini, asistan
lara tazminat vermeyi, bilmem buna benzer bir 
iki tane daha hususu kabul ederseniz işte zaten 
yapacağınız reformun belkemiğini, ana esasını 
bunlar teşkil edecektir, diyorum. Yardım etme
ye çalışıyorum size, benim başka niyetim yok. 
Asistanlara para TaJbiî ki verilecektir Asis
tanlara para verilmesi için sizin teklifinizin üze-
rinde bir teklifle geleceğim karşınıza Daha faz-
la para veriniz diyeceğim Kabul edecek misi 
n J Hayır Bunun ölçfem budur Öyle şey yok 
Bir' emeğin değeri bütce takatiyle ölçülmez' 
Emeğin değerinin ölçülmesine dair kanunlar ay
rıdır 

BAŞKAN - Sayın Gündoğan, iki dakikanız 
var efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) - Peki, 
tamam. Komisyon Başkanından rica ediyorum, 
şayet tam gün çalışmayı kabul ederseniz, üni
versiteler arası profesör alış verişine imkân ve
rirseniz, doçentlik süresini indirirseniz, dış mem
leketlerde doçentlik ve profesörlük unvanını ka
zanmışlara burada imkân verirseniz, ikili ted
risat yaparsanız, üniversite de, buna muvazi ola
rak, kendi içinde ir, düzenini değiştirir, reformist 
hareketler yaparsa sandığınız gibi, umduğunuz 
gibi tabancalı, bıçaklı yesaireli talebe kalmaz. 

Memleket efkârı umumiyesine gençleri tabanca
lı, bıçaklı göstermek için fırsat kollayan kimse
ler gibi bunu söylemeyiniz. Gençler haklıdır
lar. Büyük bir bunalımın en mükemmel dile ge
tirilmesi yollarından birisini, birkaçını tecrübe 
etmişler ve Türk kamu oyuna kabul ettirmiş
lerdir ki, üniversitede reform şarttır. Buna, bir
kaç tabancalı veya bıçaklıya "bakarak, hususi 
maksat güden birtakım karıştırıcıların marifeti 
derseniz çok yanılırsınız. Fransa'da 10 Mayıs 
hareketleri, yahut Mayıs hareketleri, Türkiye'-
de iki seneden beri süren üniversite hareketleri, 
sandığınız basit hareketler, değildir. Bir avuç 
taşkırtıcının hareketleri değildir. Toplumsaldır 
nerede ise sınıf mahiyetini iktisabetmiş gençli 
ğin bütün sorunlarını çırçıplak ortaya kornala
rından başka hiçbir şey değildir Bütün Türk 
toplumunun bozuk düzenini fevkalâde dile geti
ren toplumlardır Çünkü bunlar bu sorunları 
en "iyi bilen kişiler olarak harekete geçmişlerdir 
SanLuıız gibi tabanca bıçak gösterisinden iba' 
ret değildir bu harekete Saygılar sunarım. 

BAŞKAN - Saym Gündoğan, teşekkür ede
rim efendim. 

Sayın Hazer. 

MEHMET HAZER (Kars) - Muhterem ar
kadaşlar, ben iki noktaya, Yüksek Heyetin dik
kat nazarını çekmek için, söz almış bulunuyo
rum. 

Kısaca arz ediyorum; birincisi; gecikmeler 
bahanesi üe ve bu gibi gerekçelerle Senatonun 
vazife yapamaz hale getirilmiş olduğunu bir ke
re daha ifade etmek istiyorum. Yani, bir kanun 
gecikecek, yanlışlık da var, ne yapalım? Geçi
ci bir yerine iki yazılmış, iki yerine üç yazılmış. 
Başhk da yanlıştır, muhtevada da su kusur var. 
Var ama ne yapalım? Geciktirmiyeİim. Peki, ni
ye kurulmuş bu Senato? Bu Meclisin hikmeti 
vücudu ve {uzumu ne? Her geleni buradan ge
çirmek, emin olun hem bizi "vicdanen muazzep 
etmekte hem de Yüksek Senatonun itibarını sars
maktadır. Ben şahsan bu esbabı mucibe ile ge
çen birçok kanunlarda vicdan azabı ve hicran 
duymuşumdur. Eğer hakikaten bir yanhşlık var
sa bizim vazifemiz düzeltmektir, ona gelgeç de
mek değildir. Yani, burası yolcu ham gibi her
kesin gelip geçtiği yer olmamak lâzımdır. Her 
yanlışlığı burada durdurmak, düzeltmek bizim 
başlıca vazifemizdir. Yüksek Heyetinizden bu 
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noktada hassas bıüunmasını, bu vesile ile, istir
ham ediyorum. 

Bir başka nokta da, şimdi bu tazminatlar ara
sında doktorlara, öğretim üyesi olan doktorlara 
çifte değil üç katlı bir tazminat vermeyi kabul 
etmiş olacağız, Saym Komisyon Başkanının ifa
de ettiklerine göre. Bir defa arkadaşlar, daha 
evvel kabul olunan kanunla bütün doktorların 
değil ama, bâzı istisnai mevkilerde bulunan ve 
bâzı fırsatlar elinde olan doktorlar 22 bin liraya 
kadar aylık alıyorlar. Evvelâ maaşı, tazminatı 
bir de prim. 22 bin liraya kadar alan doktor ol
duğunu tesbit etmiş bulunuyoruz, burada resmen 
ibraz olunan vesaikle. Bu yetmiyecek, bu muh
terem zata İM bin lira daha tazminat vereceğiz. 
Niçin, kimin parası ile ve hangi ortam içinde bu 
kadar hovardalık, bu kadar cömertlik? Yani, 
hakikaten, insan üzülüyor. Memlekette 500 lira 
alamıyan memur var, sdnntı çektiğini hepimiz 
duymuşuz, şikâyetleri hepimiz görüyoruz, bili
yoruz. Bir de, ilâveten, bu doktor arkadaşları
mıza - adedi de mahduttur bunların - bir ka
nunla, bir eferefleksle, haksız ve lüzumsuz yere 
iki bin lira tazminat daha eklemiş oluyoruz. Bili
yorsunuz; tekrar ediyorum, fu^ - time yapan 
doktorlar hakkındaki kanuna göre bir doktor 
birinci derecede memursa baremin üst derecesini 
2 700 alacak, 2 500 lira tazminat alacak. Bir 
de bu tazminat ve maaşın % 60, evvelce % 60 m 
geçmemek üzere tazminat alıyordu, sonra onu da 
kaldırdık; ne kadar prim alıyorsa burada yarı
sını alacak, o da yetmiyor, şimdi bir üçüncü 
zammı da burada yapmış olacağız. Bunu nasü 
kabul edeceğiz, bunu nasü izah edeceğiz? Bu 
çıplak, açı çok, sıkmtı çekeni çok, geri kalmış 
bir ülkede bu farkhlığı, bu sosval adaletsizliği 
nasıl izah edeceğiz? Bir memur'5OO lira alacak, 
gene Devletin imkânlanndan istifade eden bir 
memur da 15 bin lira alacak 12 bin lira alacak 
ve biz de «sosyal adalet vardır, Anayasayı be
nimsemişiz; işte düzeltme yapıyoruz» 'diye öğü-
neceğiz. Ben, şahsan, hiçbir vicdanın' kabul 
etmiyeceği inancı ile bu noktayı Yüksek Heyetin 
dikkat nazarına arz ediyorum Komisyon bunu 
alsın, tadil etsin, tashih etsin, getirsin. Aksi 
takdirde günah işlemiş, bir haksızlığı bile bile 
biz de tekabbül etmiş olacağız Ben bu nokta
larda Komisyonun ve Hükümetin d&kat naza
rım çekerek, Yüksek Heyetinizden de yardım 
istirham ediyorum. 
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Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Saym Hazer, teşekkür ederim 

efendim. 
Saym Atalay. 

SIEBI ATALAY (Kars) - Muhterem arka
daşlarım, Sayın Komisyon Başkam şayet baslık-
taki değişikliği esasa müessir saymasayd/ ve 
bunun bir önemli konu olmıyacağmı ifade etme
miş olsa idi, ikinci kez b a İ k için huzurunuza 
e-elmiyecek idim. Zannediyorum H. Komisyon 
bir başka formül bulacak ' ve badema Genel 
Kurul huzuruna, böyle bir hatalı durumun gel
memesi için hep beraber el birliği ile bir çözüm 
şekli aramaya "mecbur alacağımızı ifade ede
cekler ve bu son olacak. Fakat öyle görünüyor 
K, bu son olmıyacak. Çünkü, mesele benimsen-
meiiği, mesele' mühimsenmediği müddetçe ha
talar tekrar edilecektir ve bu şekildeki yanlış
lıkları tescil eden bir Cumhuriyet Senatosu de-
vam edip Pİdecektir. Bu sebepledir ki, ben şim
di Yüksek Heyetinize bir değişiklik önergesi 
takdim edeceğim ve başlıkta mutlak surette 
değişiklik yapılmasını istiveceMm. Zira, Cum
huriyet Senatosu bile bile' bir yanlışlığa bura
da şahitlik eder durumda olamaz ve onu teş
vik'edecek mahiyette kendisini uzun müddet 
tutamaz. 

Şimdi, müddet yönünden meselelere gelince, 
muhterem arkadaşlarım; Saym Reşit Ülker, 
üniversite asistanları ve üniversite öğretim üye-
lerinin tazminatları ile Jfeili kanun teklifini 
8 . 10 . 1968 tarihinde Meclise vermiştir. Bir 
yıh geçiren bir müddettir. Hükümet tasarısının 
tarihi, 21 Mart 1969 dur. Cumhuriyet Senato
suna tevdi edilen tarih ise, 2 . 6 . 1969 dur. Ya
ni, beş aya yakın bir zamandan beri Cumhuri
yet Senatosuna tevdi edilmiş bulunmaktadır. 
Ayrıca, yasa metninde ne zaman kabul edilirse 
edilsin, geçmiş bir tarih olarak, Marttan itiba
ren ödeneklerin verilmesi esas alınmıştır. Bu 
sebeple; bunca yıl diyeyim, çünkü yıl" da var, 
beklenmiş bir meselenin şimdi açıkça yanlışlığı 
ve hatalılığı görülmesi halinde 5 -10 gün'ge
cikme ile bunu düzeltmeye, bilmemM, gönlü
müz niçin razı olmuyor? Kaldı ki, Saym Bakan 
burada,' Savm Gündoğan'ın ifadelerine cevap 
verirken, tam gün çalışma esası yerine mad
di imkânsızlık içinde * bulunan öğretim üye
lerinin, her kademesindekiler için tatmin edici 
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bir ödenek verildiği takdirde, mesailerini, emek
lerini üniversiteye bağlıyacaklarım ifade etti
ler. Sayın Bakan da kendi partisine mensup 
üyelerinin çoğunlukta bulunduğu Millet Meclisi 
Komisyonu ile tam bir çelişme halindedir. Mil
let Meclisi Komisyonunda açıkça ifade edildiği
ne göre ki, Hükümetin getirdiği tasarı üzerin
de, Millet Meclisi Komisyonu ifadesi ile, bir
leşen nokta; üniversite reformu temel noktası, 
tam gün çalışma esasıdır. 

Şimdi, Sayın Bakan, sizin getirdiğiniz bu 
tasarı, bizim oylarımızla gerçekleştiği takdirde 
bu ödeneklerle' üniversite çeşitli öğretim kade
melerine bir müktesep hak tanımış olacağız. 
Ancak, yarın üniversitede tam gün çalışma esa
sını kabul ettiğiniz zaman, muayyen emekler 
ve muayyen külfetler karşısında, ücret ve emek 
muvazenesi içerisinde, bu müktesep hak karşı-
mza çıkacak ve o zaman tam gün esasını kolay 
kolay kabul ettiremiyeceksiniz, ettirdiğiniz 
takdirde de ayrıca bütçelere yeni yükler tah
mil edilmiş bulunacaktır. 

Tam gün esasını da kapsamıyan tazminatla
rı getiriyoruz. Bu tazminatlar; her nimet bir 
külfetin veyahut her külfet bir nimetin karşı
lığıdır prensibi içerisinde mütalâa edilebilir. 
Üniversite reformunun esası tam gün olduğuna 
ve bu iş üzerinde üniversite reformu kurulaca
ğına göre, tam gün esası kabul edilmeden bü
tün bu tazminatların verilmesi, üeride birçok 
problemlerin de yeniden çözülmesine bağlı bu
lunacaktır. Bu sebeple Sayın Gündoğan'ın tam 
gün esasını öngören önergelerinin de değiştiril
mesi zorunluğu meydana çıkmış bulunmakta
dır. Bu sebeple açıkça hatalı ve Cumhuriyet 
Senatosundan asla çıkması mümkün olrmvan bu 
yanlışlığın düzeltilmesi gerektiğinden, başlıkla 
metnin, bir birlik teşkil edecek ve yanhşlık or
tadan kalkacak şekilde, olması lâzımdır. Ayrı
ca, metni içinde, ödeneğin karşılığı olan tam 
gün esası çalışma da öngörüldüğündan bu hu
sustaki önergelerin görüşülmesi de faydalı ola
caktır. 

önergemi takdim ediyorum. Tam gün çalış
manın asıl yeri ikinci maddedir, ikinci madde 
geldiği sırada tam gün veya mesaisini üniver
siteye bağlar esasının neyi ifade ettiği, bunla
rın hangisinin reform olup olmadığını tartışı
rız. Şimdilik, ben birinci maddeden önce, baş
lığın değiştirilmesi ve bir Cumhuriyet Se-
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natosu üyeliği gibi, yasama organı üyeliğinin 
en tabiî hakkı olan, bir yanlışlığın düzeltilmesi 
için, önergemi veriyorum. Öyle zannediyorum 
M, mesuliyet şuuru içinde hiçbir Cumhuriyet 
Senatosu üyesi «Ben bu hatalı şekliyle oyumu 
kullanıyorum» diyemez. Oyunu kullanmaya gön
lü razı olamaz. 

BAŞKAN-Sayın Atalay» teşekkür ede
rim. 

Sayın Dikeçligil buyurunuz efendim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) - Efen
dim, arkadaşlarımın hassasiyetine teşekkür ede
rim. Balıkta hata var. Komisyon Başkanı da 
mınu izah ettiler. Ama, arkadaşlar, bir ba#k 
hatası, Senatonun üzerinde titizlikle duraca
ğı meselelerdir, ama, bu kanunun geriye gidip 
zamanın uzamasına sebebiyet verir. Senato
dan, çdk daha olgun ve dolgun çıkmasını ben 
de arzu ederim. Ama, kendi, kendime düşünü
yorum- Bir başlık, öbür taraftan, hatalı olarak 
buraya kadar gelmiş, geldikten sonra küçük 
bir yanlışlık bunun geriye gitmesine, bu taz
minat Kanunundan faydalanacak arkadaşları
mızın bir ay veya daha uzun bir süre bekle
mesine değmez.Olmamasını arzu ederim, şah
san. 

Şimdi arkadaşlar, Gündoğan arkadaşınuz 
bundan sonra üniversite reformlarına temas 
odiyor, ve Meclis Millî Eğitim Komisyonundan 
reformla ilgili metnin de çıktığını söylüyor
lar Arkadaşlar, ben bu Üniversiteler Kanu
nunu gelmeden önce bu yaz uzun boylu üni
versiteler hakkında yazılmış eserleri, gazete-
lerde ckan makaleleri hep tetkik ettim. Şim-
di, şurada fişlerimde, 30 sayfanın üzerinde fiş 
var. Eğer Millî Eğitim Komisyonundan çıkan 
şekilde gelseydi bu tazminat Kanunu» içeri
sinde de reformla ilgili meseMer olsaydı, ben 
karşınıza çıkacaktım, iki maddelik bir kanun
la üniversiteler reform meselesi halledilemez 
ve buradan bu geçistirilemez Eğer üniversite 
lerin menfaatim düsünüyorsk eler üniversite
de okuyan genç yavrularımın menfaatini 
düşünüyorsak onların f e r v ^ a L a o n t o 
hakh şikâyetlerine ki haki/tarafları da w 
haksız tarafları da var kulak ve rmekt in™ 
sak bilim adamlarımızın buraya refom Z~ 
İlmesini iki madde ile k o y ^ s T a ve<!£form 
Kanunu ç L » demesine g^Ürnuz r a z i o t a S 
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ve onların da olmaması lâzım. Tam gün mese
lesi ton ve bilhassa hocanın örnek olması 
lâzım. Hoca eğer dışarıda çahşıyorsa, eğer 
hattı hareketi üe çocuklara numune olmuyor
sa çocuklardan saygı görmez. Eğer hocalar 
itibarlarını artırmak istiyorsa, itibarlı dav
ranmak mecburiyetindeler. Dışarıda avukatlık, 
falan yerde çalima, filân yeke çahsma de
ğil. Bugün öğrencilerimizin, öğretmenlerine kar
şı sayısızlığı şu: Hocalarının ifadelerini dinli
yorlar, konuşmalar™ dinliyorlar fakat hattı ha
reketlerini beğenmiyorlar. 

Bizim Peygamberimizin güzel bir hadisi 
var: «ilim ile âmeli etmiyen âlim cehennemlik
tir» ilim var, söz de var, âmel yok. Amel olma
dığı için üniversitelerin bunalım tarafları 
uzun, bunu izah edebiliriz, fakat buna doğru 
gidilmesi iktiza eder. 

Şimdi, edebiyatını yapalım, reform keli-
meside buraya girsin, falan. Birkaç insana da 
yaranmaya çalışalım. Diğer taraftan dertleri
miz şöyle diyelim, ilim müesseseleri bitaraf 
siyaset yaparsa, siyasiler konuşurken burada 
tahrikçi veya gençleri şöyle Myle istismara 
doğru gitmezse, hakUcatleri ifade ederse, Türk 
gençliği ve ilim müesseseleri mutlaka siyasetin 
dışında kalacakta, ilim müesseselerini siyase
tin dışında tutmak mecburiyetindeyiz. İlmin 
ışığında üniversitelerin meselelerini de dile ge
tirmek mecburiyetindeyiz, getirelim. Vicdanî 
kanaatim bu merkezde. Arkadaşlar, Heyeti 
âliniz üniversitelere bir yön vermek, bunalımı 
gidermek, gençliğin menfaatini düşünmek ve 
gençlerin daha iyi yetişmesini istiyorsa, sami
miyetle söylüyorum, Millî Eğitim Bakanhft, 
bütün üniversitelerden reform hakkmdaki f-
kirlerini aldıktan sonra bütün ilim adamları
ma bir araya gelmeli Maarif Bakanhğı ile te
mas etmeli, etofU, e asi, bir reform kanunu 
ile bizim karşımıza gelmeli Yoksa bu tazmi
nat Kanununda iki keLıe ile geçsin Full - Ti-
me cahsma olsun mesele bitsin Bu olmaz 
Full :Time çalışmanın yani türkçe mânası üe 
söylüyorum 'tam gün çalışmanın ben lehmde-
yim aleyhinde değilim ilim adamlarının ken
dilerini müesseselerine,vermeleri ve dışla iM. 
sini, irtibatını kesmesi zaruri ve elzemdir. " 

Çok haMı bir noktaya temas etti Hazer Bey, 
Bu konuda biraz noksanlık var. Bunu başka bir 
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kanunla telâfi etmek mecburiyetindeyiz. Ge
tirmeliyiz. başka bir kanunla telâfi etmeli
yiz. Bununla telâfi edilmez. Çünkü konuşmala
rı dinledim. Ben vaktiyle bir kanun geldiği 
vakit Sağbfc Bakanüğmdan bunu buraya ge
tirdiniz, bunu telâfi etmemiz için ek bir kanun
la bunu tadil yoluna, gitmeliyiz demiştim. Bu
rada hakikaten ücretlerde bir ayarlama yap
mamız da yerinde olur. 

Arkadaşlar, öğretim üyesi çok daha fazla 
sıkıntıda kalmamalıdır. Düşünün, asistan ar
kadaşlarımızı, ben düşünüyorum; genç insan
lar. Fedakârlık yapmış'üniversiteye intisabet-
miş, birçokları ile konuştum, doçentleri ile de 
görüştüm. Profesörlerimizin durumu iyi. Fa
kat buna mukabil genç öğretim görevlileri
nin aldıkları ikiyüz, üçyüz lira. Bin lira al
dikları vakit kısa zamanda maddi rahata ka
vuşacaklardır. Bu genç insanların, biran ön
ce bu kanun çıkarılarak rahata kavuşturul
ması lâzım. Ama hatalarımızı gidermeliyiz. Se
natör arkadaşlarımız çok haklı. Her millet Mec
listen gelen * kanunun böyle geçmemesi iktiza 
eder ama önümüzdeki geniş zamanlarda, baş
ka kanunlarda, komisyonlar' hassasiyetle üze
rinde dursun ve o şekilde geçsin. Dar zaman
da bu kanun gelmiştir. Kanun tasarısı görüşü
lüyor. Ama ben bu'ilim adamlarını, yani daha 
doğrusu genç asistanları, düşünüyorum. Biran 
önce bu tazminatları almalarıiçin, bu kanunun 
bu şekilde geçmesi ilâvelerin, eklerin olmama-
sım'cidden ben arzuluyorum; bunu hepimiz is
temeliyiz, istememiz de zaruri. Bugün bulun
duğumuz şartları biliyoruz. Arkadaşım: «Bil
mem Personel Kanunu..» diyor; ben de olma
sını isterim. (Şimdi cevap verme sesleri) Ar
kadaş söylüyor. O başka şey, bu başka şey. 
Şimdi önümüze gelnüş olan tasan, üniversite 
öğretim üyelerine Tazminat Kanunudur. Bu
nun aynen kabulünü istirham ederim hürmet
lerimle. 

BAŞKAN - Sayın Dikeçligil, teşekkür ede
rim, Sayın Alihocagil buyurunuz efendim. 

OSMAN ALİHOCAGİL (Erzurum) — Muh
terem arkadaşlar, ben bir, iki hususu öğren
mek istiyorum. Onun için söz aldım. Bunu, sual 
sormakla da öğrenebilirdim; ama belki ceva
bı hazırlanmamış olurdu. Acaba Atatürk thü-
versitesinde, Ege üniversitesinde ve Ankara 
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Üniversitesinde bu kanunla profesör, doçent ve 
asistanlarımın eline geçen paranın miktarı 
ne kadardır? Paramn miktarını Ura, kuruş ola
rak rica ediyorum. Yani bütün zamları ne ka
dardır? fiir de şu hususa işaret etmek isterim. 
Bu şimdi konuşulan husustur. 

Muhterem arkadaşlar, Cumhuriyet Senato
sunun vazifelerinin ne olduğu, Cumhuriyet Se
natosunun mânasının ne olduğu zaman zaman 
hepimiz tarafından tartışılıyor. E, Cumhuriyet 
Senatosu Millet Meclisinden gelen kanun teklif 
ve tasarılarını kabul eden 2 nci derecede tetkik 
eden, müzakere eden bir Meclis. E, şimdi zaman 
kalmamıştır, işte bunalım da vardır. Hepsi 
ihtiyaç Teindedir. Efendim, masrafları vardır, 
bunu süratle beklemektedirler, gibi esbabı mu
cibe ile beyle kanunu çabuk çıkarma yoluna gir-
miyelim. Gündemimiz bundan sonra da pek dolu 
değildir zannediyorum. Müsaade edeniz, şu ka
nun « tannana , müzakere etmenin bir zevkine 
varalım. (Sağ ol sesleri) Salı günü toplanma, 
resmî tatillerimiz var ama; ondan sonra topla
nırız muhterem arkadaşlarım. Yani hemen bunu 
kabul edince bütün dertlerimizin, ihtiyaçları
m ı n ortadan kalkacağını zannetmiyorum.Tür
kiye'de sıkıntı içinde elan yalnız asistanlar, yal
nız profesörler değildir. Türkiye'de herkes ken
disine gere; başta Parlâmento" üyeleri olmak 
üzere, Türk köylüsü de, esnafı da herkesin de
rece derece .kmnsı vardır Hattâ en çok sı
kıntı içinde olulardan birisi de Muhterem 
Parlâmento üyeleridir Şu anda Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bekasına ve diğer bankalara 
7 000 lira, 7 500 lira borcu olmıyan hiç kimse 
yoktur. 3 6D0 lira alındığım, ele'gectiğmi tele
vizyondan da tekrar öğrenmiş olduk.* Efendim, 
bundan M- kısmını kiraya'miraya verirseniz 
bunları -VıkHn sonra beniniz „ 4 a n s , m z Bi 
n a p ^ i e X m W d e T ^ T ^ n r S ^ o t o 
n e î s r t ^ r d İ r n- pofesörlerd'ir ne sudur ne 
bu*u" He-oir>İ7 Türkiye de yaTvanhervatan 
d - r ^ r e c e ' derece ..fanb icindedn- Ba'ta aziz 
^ " " ^ . ü sıkı;t l icipd;dir simdi ipimiz 
o r e ^ / ' ^ n böl^-rimizden geliyoruz Bir 
suyu*'bir"reMri 1 0 * * dernek suretiyle' hepi
niz bir k e n t t i n i z " Her'köyün 10 tane köp
rüye ihtiyacı "vardır '«»yal adalet su bu falan 
filân buntor çok uzun konuşulabilir' Şimdi ni
ye acale ediyoruz? Dikeçiigil arkadaşım da do-

- 7 

27 . 10 . 1969 O : 1 

kundu; yani hemen çıkaralım diyor. Arkadaş
larım niye yani bu kadar »ele ediyoruz? Şu 
müzakerenin zevkine varalım, güzel güzel konu
şalım. Kanun eksik de gelmiş. Diğer asistan
ları dâhil etmemişizdir, edilmemiştir. Biliyor
sunuz emsalleri de vardır; sıtma savaş memur
larına, sağlık memurlarına verilmemiştir diye 
bir sürü kanunlar geldi. Efendim, valİerin öde
neklerini artırdık, kaymakamlannkini artır
dık, e, müsaade edin bunu iade edelim Komisyon 
da geri alsın. Bugün buraya toplanan doktor
lar asistan arkadaşlar, kendileri dâhil edilme
mî  olanlar bu kanundan istifade etmiven arka
daşlarımız, mutlaka bunun çıkarılması' için bize 
baskı yaparak bu hususu temin edeceklerdir. Bu 
tabiri kullanıyorum, ne yapayım? Onun için 
iade edelim. Yani sıradan bir kanun gelir diyo
ruz. E, niçin gelsin? Bizim vazifemiz, Millet 
Meclisinden gelen tasarı, teklif üzerinde konuş
mak; onun eksikleri varsa ikmal etmek, esasın
da vazifemiz bu E bunu niye süratle çıka
rıyoruz? Müsaade ederseniz normal «karalım, 
bunun zevkine varalım bunun zevkine varalım. 
Benim konuşacaklarım bu kadar teşekkür ede
rim 

BAŞKAN - Sayın Alihocagil, teşekkür ede
rim efendim. 

Sayın Hükümet buyurunuz efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Edirne Milletvekili) - Muhterem Başkan, 
muhterem senatörler; zannediyorum ki; biz 
madde üzerinde konuşuyoruz; ama rahat rahat, 
konuşmada tümü üzerinde söylenmesi gereken 
şeyleri söyledik. Ben bilhassa Sayın Fikret Ottn-
doğan'ın konuşmasının bu tarafa dönen kısmına 
cevap vermiyeceğim. Ancak bu madde içinde 
kalarak cevaplarımı ifade etmeye çalışacağım. 
Hiçbir vakit Hükümetin fikrinde brr istikrar-
sızlık yoktur. Millî Eğitim Bakanının Millî 
Eğitim Komisyonunda kanun tasarısı görüşülür
ken bulunmuş olması ve Komisyonun da oy çok
luğu ile şu tarzda bir karar almış olması oraya 
Hükümetin iltihakı mânasına gelmez ve Hükü
metteki istikrarsızlık mânasına da gelmez. Miffi 
Eğitün Komisyonunda yaptfan bir değişikli
ğin Bütçe Komisyonunda değiştirilmesi de yine 
Hükümete atfedüecek bir istikrarsızlık değildir. 
Burada tümü hakkmda konuşurken kesin olarak 
ifade ettiğim gibi tam gün hakkında Hükümet 
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tasarısında bir madde yoktur; bu değişildik 
Millî Eğitim Komisyonuna aittir. 

Kanunun hangi maksatla huzurunuzda oldu
ğunu arz ettim. ÜtıiversMerin bütün meselele
rini ele alan bir reform kanununun hazırlan
makta olduğunu, bunun üniversitelerden gelen 
teklifler dikkate alınmak suretiyle hazırlandığı
nı, yeni kabinenin gözden geçirmesinden sonra 
yüksek huzurunuza getirileceğini söyledim. Bu
rada aceleye getirilerek, İM Önerge ile üniver
sitelerin tümünü ilgilendiren ve büyük şekilde 
dâvaları halletmeye imkân yoktur; bunu da tek
rar kesin olarak belirtiyorum. Bunabmm sebep
lerini zaman zaman bu kürsüde de konuştuk, 
bundan sonra da konuşmalar devam edecektir 
Bunların nedenlerini hepimiz çok iyi bilmekte
yiz. Ama tasamın tümü üzerindeki müzakere
ler bitmiş, tümü üzerinde bu meseleler orta yere 
atılmanuştır Elimizdeki kanun tasarısı bediidir 
ve şimdi de madde üzerinde konuşmaktayız Bi
naenaleyh tekrar ediyorum ki Sayın Gündo-
ğan'ın Ödde birde Hükümetin istikrarsızlığı 
vardır Hükümetin bilmem bakam falan tarzda 
komisyonda bulunmuştur ona göre böyle olun 
muştur demesi polemiktir Hükümet tasarısı 
meydandadır komisyonlar, tabiî olarak Hükü
met tasarısı üzerinde gerektiği gibi tasarruf et 
mek yetkisini hSzdTr Hele Uerf sürdüMeri b î 
zuk düzeni burada hto m t o a t a a etmeve Szurn 
yok Bozuk düzen münakTasm yaparTJeTdT 
Biz yaptık SiTde X t a 2 £ o " z u k ^ Ü z e f d i v e 
e rk t ik kaç ov a l d ı S Kat rflXeküTile MJC 
lise, girdtaüz? B e l Z r ' i ta d 7 « m e U r i s ö v l l " 
dik M k T t a n m Z ' l m t u t e d T S t t k nev,n 
ne oldugunu~m£ m L ovlan ile « İ T 
zrvla c S L Z ü TinalnâlevT ÜniversiTe K t 

™ T n u n c r ™ b ı ^ r m e k t X 
Sayın Hazer'in, sormuş olduğu hususa gelin

ce; öğretim üyesi olan doktorların döner serma
yeden hisse almaları bu kanunla alâkalı değil
dir. Bu ayrı bir kanun mevzuudur. Yüksek He
yetiniz Ankara Üniversitesi için ve Ege Üniver
sitesi için bu kanunu lcabul etmiştir. Yakında da 
îstanbul Üniversitesi için bu kanun gelecektir. 
Döner sermaye Kanunu geldiği zamanda yine 
burada münakaşası yapılır. Bunun lehindeki, 
aleyhindeki görüşmeler uzun uzadıya orta yere 
serilerek yüksek kararlarmızla bir neticeye va
rılır. Bu kanun, tekrar arz ediyorum, döner ser-
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mayeye ait bir kanun değildir. Bu mevzuubah-
sedüen şey döner sermaye kanunundadır ve siz
lerin tasvibinizle Eğe Üniversitesinin ve Ankara 
Üniversitesinin döner sermayeleri çıtauş ve ka
nunlaşmış vaziyettedir. 

MEHMET HAZER (Kars) - Yani bu da 
eklenecek, mükerrer tatbikat olacak. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI İLHAKtt ERTEM 
(Devamla) - Mükerrer tatbikat, erteleme.. 
Efendim, konumuz döner sermayeden hisse al
mak değildir. Eğer Yüksek Heyetiniz döner ser
mayeden hisse alan doktor ol an öğretim üyeleri
nin hisse almamasını istiyorsa bundan sonra ge
lecek döner sermaye kanununu reddedersiniz. 
Eğer çıkmış olanın gayriâdil olduğunu kabul 
ediyorsanız onu da senatör olduğunuza göre bir 
kanun teklifi ile değiştirmeyi teklif edersiniz. 
Burada bunun enine boyuna münakaşası yapılır, 
burada şu çok kısalmış bir zaman idnde bunun 
görüşülmesine ve bir neticeye varLasına im
kân yoktur 

Arkadaşım, Erzurum Üniversitesindeki öğre
tim üyelerinin durumunu sordular. Ben tama
mını arz etmiyeceğim. Çünkü çok uzun sürecek, 
bir baştaki asistanla, bir de profesörden misal 
vereceğim. Bugünkü durumda Atatürk Üniver-
sitesinde bir asistanın, ilk vazifeye giren dokto
rasını yapmamış ilk kademedeki asistanın, eline 
geçen para 1 532,30 Tl. dır, eline geçen, toplam. 
Şimdi bu kanun kabul edilirse b ı L 800 Ura 
brüt bir ilâve olacaktır. Vergi kesildiği zaman 
ne tutacağı hesaplı değildir. Yani kabul buyur
duğunuz takdirde asistanlık tazminatı 200 lira
dan bin liraya çıkacağına göre buna 200 zait, 
800 liralık bir ilâve daha olacaktır 

Profesöre gelince; bugün son, yani 2 000 lira 
maaş alan bir profesörün eline geçen para Ata
türk Üniversitesinde 4 834 liradır. Kabul buyur
duğunuz takdirde, buna 1000 liralık daha 
brüt bir ilâve olacaktır, ona göre vergilenme-
ye tabi tutulacaktır. (1 000 lira daha alıyor 
sesleri) 1 000 olacak, çünkü 1 000 i zaten alı
yor. 1 000 zaten alıyor bir 1 000 daha ilâve 
olacaktır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir, hürmetlerimle. 
BAŞKAN - Millî Eğitim Bakanı, teşekkür 

©derim efendim. 
Sayın Kayalar, grup adına mı, yoksa şah

sınız adına mı? Grup adına, buyurunuz. 
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A. P. GRUPU ADINA ŞEREF KAYALAR 
(Bursa) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım; bu kanun üzerinde uzunca görüşmeler 
yapıldı. Filhakika Saym Gündoğan arkada-
î m kendi üslubuna uygun olarak, tatilden ev
velki zamana intikal etti, belki de biraz ko
misyon başkanı kendisini bu tarzda konuşma
ya zorladı. İşte bu kanun aceleydi de neden 
tatile girdiniz gibi sözler sarf edildi. Tatile 
girmemizin esbabı mucibesini daha evvel tatile 
girerken burada izah etmiş idik. Sayın Ko
misyon Babanımız bu kanun aceledir, çok 
durdu Yüksek Senatomuzda dediği zaman ev
velce izah edilmiş esbabı mucibeleri keşke tek
rar etmeseydi, fakat tekrar etti. 

Şimdi Yüksek Senato bdr durumla karşı 
karşıyadır. Hakikaten Kurucu Meclisten beri, 
Kurucu MecEs zabıtlarını tetkik edenler bi
lirler ve 1961 yılından beri Meclisimizde bulu
nan Sayın Atalay Tüzüğe ne kadar merbut 
olduğunu, usule ne kadar merbut olduğunu he
pimiz biliriz. Ve bu hâdiseler dolayısiyle hakika
ten matlapta bir yanlışlığı, bir hatayı, başlık-
ta bir hatayı Sayın Malay bizim hepimizce 
müsellem olan teklifiyle geldi, Yüksek Sena
toya sundu. 

Şimdi başlığı tetkik ediyoruz; bir ek ve 
iki geçici madde. Halbuki bir geçici madde 
var. Keşke bu iki bir olsaydı, Millet Mecli-
sinden böyle gelmiş. Bir de Sayın Atalay'ın 
konuşmalarında takibedemedim, kendisiyle ko
nuştuktan sonra neticeye vardı, madde 4 te : 
«28 . 10 . 1960 tarih ve 119 sayılı Kanun yü
rürlükten kaldırılıştır.» Başlığa kaldırılan mad
delerin hepsi girdiğine göre bu da girmemiş. 
Bu da hatadır. Şimdi böyle hatalı bir kanunu, 
başladığı hatalı bir kanunu, bir tasanyı ve¬ 
yahut teklifi Cumhuriyet Senatosu çıkarmama
lı, Millet Meclisine iade etmeli. * 

Şimdi tatilden evvelki zamana avdedetmi-
yeceğim, tatil esbabı mucibelerini de izah et-
miyeceğim. Bunların bilinmesi lâzım. Fakat 
hakikaten bizatihi bu kanun çıkmaması yüzün
den hepimizin müştereken savunduğumuz üni
versite; kimisi buna bir reformdur diyor, ki
misi bu reform değildir diyor, reformlar sonra 
gelecek diyor, tazminat diyor, fakat her halde 
L haktan bh-an evvel verilmesinden mahrum 
kalacaktır. Bu vaziyetle de karşı karşıyayız. 
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Fakat hemen Sayın Komisyon Başkam büyük 
bir açık kalblilikle Cumhuriyet Senatosuna ni-
yabeten vazife görmesinin mesuliyetini müdrik 
olarak, biz bu hatayı görmüş idik, fakat 
göre göre bu hatayı buraya getirdik; binaen
aleyh esasa müessir olmıyan bu hatanın da ka
bulünde bir mahzur yoktur gibi açık kalblilikle 
hâdiseyi beyan ettti. Bütün bunlardan sonra 
hakikaten arkadaşlarımız arasında yekdiğeri-
mizle istişare ettik, görüştük. Bir kısım arka-
daşlanımz söyle diyor, öbür kısmı arkadaşla-
rımız böyle'diyor. Ben bütün arkadaştanım 
fikirlerini bir noktada telif etmek isâyorum. 
Şimdi kaundum matlabı veya başlığı hatalı 
olabilir. Metne bakmak lâzımdır. Metinle 
matlap tearuz ettiği takdirde elbetteki metin 
muteberdir. Kısmen izah ettiğim, kısmen iza
hından iştinabettiğim sebeplerden dolayı da 
geniş bir asistan kütlesi, grupu bu kanunun ge
tireceği, kendilerine temin edeceği daha mü
reffeh bir halden bir müddet daha mahrum ka
lacaklar. işte 1969 Martma intikal ettiğine 
göre toplu para alacaklar da diyemeyiz. 
Çünkü bu kanunun ele alındığm. gören 
asistan arkadaşımızın pek sıkışık durum
da olduğunu tesbit etmiş bulunmaktayız. 
Kaldı ki sadece üniversite asistanları de
ğil bugün Sağlık Bakanlığına bağlı has
s e l e r i n asistanlarının da bu kanun çıktıktan 
~=nra 471 sayılı Kanunun 1 nci maddesi dela
letiyle birtakım istifade yollarına gidilmekte 
olduğunu da bugün tesbit etmiş bulunmakta
yız O itibarla hem üniversite asistanları hem 
"e bu kanunun çıkmasından sonra bir imkân
ı n faydalanacak' olan Saftk Bakanlığına ait 
h a l e l e r i n ' a r t a n l a r ı , bir° imkândan mahrum 
olacaklar. 

Şimdi bütün bu maruzatımla bir neticeye 
varmak isterim. Gelelim metinde bir hata mev-
cudblma<hğma göre, matlabla metnin, başlıkla 
metnin tearuzunda metin muteber olduğuna 
göre komisyon başkanımızın da açık kalplilik
le ve büyük dürüstlük içinde izah ettiği şekli 
de nazan itibara almak suretiyle bu kanunu 
Cumhuriyet Senatosu olarak İsta hususiyetine 
mebni bu şekilde tekabbül ödelim kanunlaşsın 
derim, ben Bu suretle öyle zannediyorum H 
grup u fadadanmn da fikirlerine bu suretle 
ts Jüman oldum. 
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Matlap, baslık filhakika hatalıdır. Fakat 
metin maksada kanunun mabudun anlatan bir 
metindir. O itibarla derim ki, metinle başlık 
aramdaki tearuzda metnin muteber olacağı fa
raziyesini ve nazariyesini nazarı itibara alarak 
bu kanunun bu suretle kabulünü bendeniz gru-
pum adına istirham ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Kayalar teşekkür ede
rim. Saym Kürümoğlu son söz zatıâlinmndir. 
Yeterlik önergesi var onu oylıyacağım, sonra 
zatıâlnize söz vereceğim. 

Muhterem senatörler, Sayın Hükümet, Sa
yın Komisyon Başkanı ve grupu adına Saym 
Kayalar konuştuKan sonra 7 sayın üye konuş
muştur. Bir yeterlik önergesi vardır, okutu
yorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
1278 sayılı Kanunun birinci maddesi üzerin

de yeteri sayıda saym üye konuşmuş ve konu 
aydmlanmışür 

Görüşmelerin yeterliğini teklif ederim say
alarımla. 

Balıkesir 
Nuri Demire! 

BAŞKAN - önerge üzerinde söz istiyen 
sayın üye?... Sayın Hazer buyurun efendim. 

MEHMET HAZER (Kars) - Muhterem ar
kadaşlar, müzakereler belki kâfi savılacak bir 
mertebeye gelmiştir. Ama kanunun " encümene 
havalesi zımmmda ileri sürülen noktavı nazara 
ilâve edilecek bir cihet vardır; o diİe getiril
memiştir. Belki bu konuşmalarda o noktada be
lirli komisyon yeni bir karar alabilir, Hükümet 
belki bu şeye ütifadeder. Bu kanunun 3 ncü 
maddesind'e bir bariz hata vardır, bir yanlışlık 
vardır. Ben biraz evvel sayın komisyon b a i a -
mna da şifahen söyledim. O noktada da nazarı 
dikkate alınarak komisvon bu kanunu hiç ol
mazsa bu yanhshklariyİe; yani başhk yanlışlı
ğı, metin yanhsİığı ve buradaki hüküm yanlıs-
kklarını, maksat yanlıklarını nazara alarak 
bir değiştirme yapmak için kanun t annan ı 
geri alırsa zannederim daha isabetli bir yol seç
miş oluruz. Ben bu noktayı tebarüz etmek icm 
huzurunuzu işgal ettim, Teşekkür ederim. * 

BAŞKAN - Sayın Hazer teşekkür ederim 
efendim, önerge üzerinde, önergenin aleyhinde 
görüşme yapılmıştır, önenjeyi " oylarımza arz 
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ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Yeter
lik önergesi kabul edilmiştir, efendim. 

Son söz saym üyenindir Saym Küriimoğlu 
buyurunuz efendim. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) - Sayın 
Başkan, muhterem senatörler; kanunun tümü 
itibariyle lehindeyim. Fakat biraz evvel müna
kaşa konusu olan yanlışlıklar, hatalar yönün
den gönlüm razı olmadığı için sırf zabıtlara 
geçsin düşüncesiyle bu konuşmayı yapma lüzu
munu hissettim. Muhalefete mensup sayın ar
kadaşlarımızın ikazlarına şahsan teşekkür ede
rim. 

Saym komisyon başkanının samimî beyanı
na yine şahsan teşekkür ederim. Bunun tevil 
götürecek tarafı yok. Hata vardır ve bu hata 
Meclis zabıtlarına, Yüce Senatonun zabıtlarına 
geçmek suretiyle tevsik edilmiştir. Bu hatayı 
bile büe biz kalkıp da şu veya bu gerekçeyle 
bu tasarıyı Senatodan geçirme lüzumunu hisset-
nıemeliyiz. 

Muhterem arkadaşlarım demokrasinin bir 
supapı vardır; yapıcı muhalefet. Bunun yanın
da Parlâmentonun, Millet Meclisinin supapı da 
Yüce Senatomuzdur. Eğer biz bu supaphk va
zifemizi yapmaz isek ve her gelen tasarıyı sırf 
şu veya bu gerekçeyle «buraya kadar gelmiş 
geri dönmesin» düşüncesiyle kabul eder ve bu
radan malûl olarak ckanrsak bu bizim Sena
tonun vekanna yakışmaz. Bu sebeple Yüce He
yetinizi fazla meşgul etmemek için arz ediyo-
rum, şahsan bu tasarıyı bu haliyle müspet kar-
şılamama imkân yoktur. Eğer tashih için bir 
gerekçe bulunur ise ve mâkul bulunur ise, hu
kuk anlayışma uygun bir gerekçe bulunursa, o 
zaman belki aklım yatar. Fakat halihazır du
rumuyla ve yapılan konuşmalar ile bendeniz bu 
tasan yönünden bu konuda müspet oy kulla
nacağım. Bu sebeple de Saym Atalay'm verdik
leri önerge lehinde oy kullanacağım. Saygılar.-
mı sunarım. 

BAŞKAN - Sayın Kürümoğlu teşekkür 
ederim* efendim. Birinci madde üzerinde öner
geler var okutuyorum efendim: 

Yüksek Başkanlığa 
Yasa başlığının, 
4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 

27 . 10 . 1960 tarih ve 115 sav.lı Kanunla değiş
tirilen 32 ve 3 8 nci maddelerinin değiştirilme-
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sine, bir ek, bir geçici madde ilâvesine 7163 sa
yın Kanunun 19 ncu maddesinin değiştirilmesi
ne ve 28 . 10 . 1960 tarih ve 119 sayılı Kanu
nun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun ola
rak değiştirilmesini saygıyla arz ederim. 

Kars 
Sırrı Atalay 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Görüşülmekte olan (1228) Sıra Saydı (Üni-

versitelerle ilgili) kanun tasarısının başlığı 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. " 

• Cumhuriyet Senatosu 
C. H. P. GrupBaşkanvekili 

istanbul 
Fikret Gündoğan 

«4936 sayıh üniversiteler Kanununun 
27 . 10 . 1960 tarihli Kanunla değiştirilen 18, 
20, 24, 28, 31, 32, 38 nci maddelerinin değiştiril
mesine ve ek geçici madde ilâvesine ve 7163 sa
yılı Kanunun W ncu maddesinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısı.» 

Yüksek Riyasete 
4938 sayıh Üniversiteler Kanununun 

27 . 10 . 1968 tarihli ve 115 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 32 nci maddenin son fıkrasından 
«ber ay profesörlere 2 000, doçentlere 1 500 
lira tazminatın kaldırılması» zira iş bu öğretim 
üyelerinin mukadden kanun statüleri içinde 
tazminat almaları sebebiyle tazminat üz'erine 
alınamaz. 

Bu Anayasamızın sosyal adalet anlayışına 
aylandır, işbu tazminatın asistanlara inhisarı 
gerekmektedir. 

Bu hususta tazminatın mükerrerliğini na
zara alarak yukarda zikri geçtiği veçhile kaldı
rılmasını arz ve rica etmekteyim. * 

Maraş 
Hilmi Soydan 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, önerge
lerin iki tasni kanun tasarısının başlığını ilgi
lendirmektedir. Bu sebepten önce Sayın Ata-
lay'm kanun tasarısının birinci maddesinin baş
lığıyla alâkalı olan takriri okutuyor ve müza
keresine geçiyoruz. 

(Kars üyesi Sim Atalay'ın önergesi tek
rar okundu.) 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen 
saym üye? Buyurun Sayın önerge sahibi Ata-
lay. 

- ' 
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SIRRI ATALAY (Kars) - Sayın Başkan, 
buradan da izah edebilirim. 

Önergemde yeni hiçbir şey yoktur. Y a t a 
metindeki sözlerle başlığı birbirine uyduruyo
rum, yahut mutabakat haline getiriyorum. Ye
ni hiçbir şey yoktur. Başlıkla metin arasında-
ki tezadı gidermekten ibarettir. Bir de 32 ve 
38 nci maddelerinde değişiklik vardır. 32 ve 
38 nci maddelerde değişiklik olması lâzımgelir. 
Bizim hukuk tekniğimiz bu yoldadır. Sadece 
burada bir kelimenin sonunda bir değişiklik
ten ibarettir. Yeni hiçbir değişiklik yoktur. Sa
dece mevcut bir hatayı ve tezadı gideren bir 
şeydir. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ata
lay. 

Önerge üzerinde söz istiyen sayın üye? 
Yok. önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... önerge reddedilmiştir. 

ikinci önerge Sayın Gündoğan'ındır. Oku
tuyorum efendim. 

(istanbul Üyesi Fikret Gündoğan'ın önerge
si tekrar okundu) 

BAŞKAN - Sayın Gündoğan buyurun. 
FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) - Efen

dim, benim -verdiğim bu değişiklik önergesi as
lında şimdi değU. Biraz sonra vereceğim, bilâ-
hara takdim edeceğim. 4936 sayılı Kanunda de
ğiştirmek istediğim maddeler olduğu için oyla
madan sonraya bırakırsanız daha uygun olur. 
Çürkü, maddeye her halde siz muttali olmadı
nız" Bu maddelerin değişikliği kabul edilirse 
kanun da teklif ettiğim 'şekilde çıkacaktır. O 
zaman oylarsamz daha iyi olur. * 

BAŞKAN - Peki efendim. Birinci madde 
üzerinde Sayın Gündoğan'ın... 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) - Mad-
de bir olacaktır efendim, birinci madde değil. 

BAŞKAN - Yazdığımz yazı öyle, okuruz 
şimdi, tashih edilir. 

Buyurun okuyun. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Madde 1. - 4936 sayıh Üniversiteler Kanu
nunun 27 . 10 . 1960 tarihli ve 115 sayüı Ka
nunla değiştirilen 18 nci maddesinin (b) bendi 
aşağıdaki şekilde değisfeilmtetir: 

•b) Doktor unvanını ve tıpta uzman yetki-
sini aldıktan sonra kendi bilim veya meslek 
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kolu ile ilgili Ur işte en az İM yü fiilen çahş-
mış bulunan. 

Cumhuriyet Senatosu 
C. H. P. Grup Başkanvekili 

istanbul 
Fikret Gündoğan 

BAŞKAN - önerge üzerinde söz istiyen sa-
yın üye? Sayın önerge sahibi buyurunuz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) - Sayın 
Ba^an, değerli arkadaşlarım; önergemle genel 
konuşmamda arz ettiğim hususlardan birini ta
hakkuk ettirmek üzere, bir değişiklik teklifin
den bulunuyorum. Böylece ünivemtetain çok 
muhtacokluğu öğreten üyelerine biran evvel 
kavuşmasını sağlamak amacını güdüyorum. 
Bildiğiniz gibi, 4936 sayılı Üniversiteler Kamı-
nunun 18 nri maddesinin (b) bendinde doçent 
olabilmek için dört yü süre ile beklemek gere
kirdi. Şimdi verdiğim önerge ile bu sürenin İM 
yıla indirilmesini öngörüyorum. Böylece üni
versitenin öğretim üyesi bulmak veya birçok 
gencin dışarıda kalmasını önKyebiknek için, öğ
retim üyesine biran önce kavusmasını sağla
mak gibi bir gaye güdüyorum, İltifat buyurur
sanız İM yıl sonra doçent olabilecek, bu insan
lar. 

Saygılar sunamı. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet ve Komisyon? 

Katılmıyorlar, önerge üzerinde söz istiyen baş
ka üye de yok. önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... önerge red
dedilmiştir efendim. 

Birinci madde üzerinde bir önerge var, oku
tuyorum efendim. 

" (Maraş üyesi Hilmi Soydanln önergesi tek
rar okundu.) 

BAŞKAN - önerge üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Hükümet ve Komisyon önergeye ka
tılmıyorlar mı? Sayın Hükümet ve Komisyon 
önergeye katılmıyorlar. Muhterem senatörler 
önergeyi oylanmza arz ediyorum. Kabul eden-
ler... E tmiyor . . . önerge reddedilmiştir efen
dim. 

Sayın Gündoğan'ın kanun tasarısının başlı
ğı ile ilgili bir önergesi vardır. Tekrar okutu
yorum efendim. 

(istanbul üyesi Fikret Gündoğan'ın ilk 
önergesi tekrar okundu.) 
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BAŞKAN - önerge üzerinde söz istyen sa¬ 
yın üye? Buyurun Saym Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) - Muhterem Baş-
kan, bumun bilâhara oylanması gerekir. Çünkü, 
sözü geçen maddeler kabul edilirse, o zaman 
başlığın değişmesi lâzımdır. Henüz bu madde
lere ait değiştirge önergeleri görüşülmemiştir. 
Şimdiden kabulü veya reddi mümkün değildir. 
Arkadaşlarımmn önergeleri kabul editee, 
böyle bir değişiklik yapılabilir. 

B A Ş K A N - Y a n i şu teklifinizle bütün 
maddelerin müzakeresinden sonra oya konul-
masım tabediyorsunuz. 

SIRRI ATALAY (Kars) - Efendim, şim
diden bu maddelerin kabulü yani, henüz bu 
maddeler müzakereden geçirilmeden başlığın 
değiştirilmesi mümkün değildir. Sonraya bıra-
fatoasıdahamünasibolur. 

BAŞKAN — Saym Atalay, matlap bakı
mından tamamen hakhsınız. Yalnız bize gelen 
önerge birinci madde üzerinde olduğu için biz 
de onu Yüce Senatoya okutmak mecburiyetin
deydik. Şimdi irşatlarınızla en sona aktarıyo
ruz, önergeyi. 

1 nci madde üzerinde söz istiyen üye? Yok. 
1 nci maddeyi oylanmza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 4936 sayılı Üniversiteler Kanu
nunun 27 .10 . 1960 tarih ve 115 sayıh Kanun
la değiştirilen 38 nci maddesi aşağıdaM şekiMe 
değiştirilmiştir: 

Madde 38. - Üniversite asistanları, üniver-
site öğretim mesleM için her kürsünün, bölü
mün veya ilgili yüksek okulun gerektirdiği 
şartlara ve asistanlık yönetmeliğine «ire seçi-
lir. Üniversite asistanlan; kürsü profesörünün, 
yüksek okul müdürünün, varsa bölüm başkanı
nın veya bu görevi yapan öğretim üyesinin, ay
nı kürsü, bölüm veya yüksek okuldaM diğer 
öğretim üyelerinin yazılı mütalâalarım aklık
tan sonra yamcağı teMif üzerine yönetim ku
rulunun onamı ile rektör tarafından aday tâ
yin edilirler. 
' Burtann asilliklerinin onanması da en az 
Nr yıl aday olarak çalılıktan sonra aym usul
le yamlır. Ge-ekJi b e n l e r i n adaylık süreleri 
aym usulle bir yıl daha uzatılabilir. 

Doktora yapmamış veya tıpta.uzman* yet
kisini kazanmanuş üniversite asistanlan asil-
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Merinin onandığı tarihten başhyarak 4 yıl 
içinde doktora veya 6 yü içinde uzmanhk imti
hanım vermekle ödevlidirler. Bu ödevi vaktin-
de yerine getirmiyen asistanların durumları 
kürsü profesörünün, yüksek okul nıüdüriinün 
varsa bölüm başkanının veya bu görevi yapan 
öğretim üyesinin teklifi üzerine Profesörler Ku-
rulunda incelenir ve üniversitede -asistan olarak 
çalışmakta devamları uygun göriilmiyenlerin ta
yinlerindeki usule uyularak, üniversite asfatan-
nğı ile ffişkUeri kesilir. 

Asistan adaylarının ilgili kürsü, varsa bö
lüm, yüksek okul veya ihtisas dalının özelliği
ne göre adaylığa kabullerini, yetiştirilme tarz-
tam gösteren teorik ve pratik bilgilerinin ar-
tınlmasını sağlıyan hükümler yönetmelikte be
lirtilir. 

A M k a t a t a bütün çalışmatanı 
btfh bulundukları üniversite ve üniversiteye 
<ba«<! b n g d n hasrederler. 

a) Doktora yapmamış veya tıpta uzman
lık yetkisini kazanmamış üniversite asistanları
na aday olarak tâyinlerden itibaren her ay 
aylıklarından başka 1 000 lira üniversite tazmi-
m u verilir. " 

b) Asilliği onanmış olup, doktora yapmış 
veya tıpta uzman* imtihamnı başarmış olan 
asistanların, doçentlik imtihanları 'için yapa-
c a k t a bilim araştırmalarına başladığı ilgili 
fakülte profesörler kurulu tarafından belirtil
diği tarihten baslıyarak aylıklarından başka 
her ay almakta •oldukları üniversite tazminatı 
1250 liraya yükseMIr. 

e) Eylemsiz doçentlik, doktora yapmış ve
ya tıpta uzmanlık imtihanını başarmış öğretim 
görevlilerine, her ay 1 350 lira üniversite taz
minatı verilri. 

d) üniversitede aylıklı olarak uzmanlık 
kadrosunda çalışan mütehassıslara aylıkların¬ 
dan b,ska her ay 1 250 lira üniversite tazmina
tı verilir. 

e) Okutmanlar ile doktora yapmamış ve-
ya tıpta uzmanlık yetkisini kapanmamış yük
sek öğrenim görmüş öğretim görevlilerine ay-
l ıktandan başka her ay 1 000 lira üniversite 
tazminatı verilir. 

Bu maddenin (c), (d) ve (e) fıkralarında 
yer alan öğretim yardmcılarından w* görev
leri üniversite dışında bulunanlara bu fıkra-
lardaki üniversite tazminatta ödenmez. 

-
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BAŞKAN — Muhterem senatörler, 2 nci 
madde üzerinde Saym Atalay, Sayın Barutçu-
oğlu, Sayın Bilgen, Sayın öztürk söz istemiş 
bulunuyorlar. Başka söz istiyen sayın üye?. Yok. 
Sayın Atalay, buyurunuz efendim. 

SIRKİ ATALAY (Kars) - Muhterem ar
kadaş tan , bu madde 38 nci maddede değişik
lik getirmektedir. 33 nci maddedeki değişiklik 
Ur betama bu tasanda, uzun tartışmaların ko-
nusu edilen üniversite reformu var mı, yok mu, 
üniversitelerin reformu mümkün müdür, Atffl 
midir, yeri midir, değil d d h t a bir cevabını da 
bulmak mümkündür. Bu madde üniversite yö
netiminde iştiraki olan üniversite gençliğinin 
yetişmesinde büyük hizmetleri ileride görülecek 
olan ve bir bakıma da bu ilmî faaliyete katılan 
ve ileride üniversite öğretim kadrosunun yet
kilileri olacak asistan ve doçentlerin yetiştiril
melerine ve odana çabana 'tarzlarına ait bu
lunmaktadır. * ' 

Bu sebeple 38 nci maddeyi, biraz önce Sa
ym Bakanın kendisinin bulunduğu bir komis
yonda kabul edifcn bir metne iştirak veya ade
mî iştiraki veya bununla çelişmesi olup, olmadı
ğı yolundaki tartışmanın hudu t t a içinde mü
talâa edersek; Sayın Bafemın huzurunda Millet 
Meclisi MİUÎ Eğitim Komisyonunda bunlar gö
rüşülmüş, Sayın Millî Eğitim Bakanı o toplan
tılarda bulunmuşlardır; Maliye Bakanı ve diğer 
bakanlar da bulunmuşlardır ve ittifaka yatan 
biı görüş içerisinde, tam gün çalışma usulü üni
versite tazminatı ile beraber mütalâa edilecek, 
denmiş. 

Muhterem arkadastam, konunun önemi bu-
rada. Tam gün çalışma ile ödenek, yani üniver-
site tazminatı beraber mütalâa edilmiştir. Ve 
gerçekten de böyle mütalâa edilmesi gereklidir. 
Ödenekler artacak, fakat bunun karşıhğmda 
maddi külfet de olacaktır. Ama, bir taraftan 
üniversiteye asistanlarının atamaları, o n t a n 
çe-ütli hutokî statüleri tesbit edilirken onlan 
üniversiteye balamayı ve ileride ilim adamları 
yetiştirmek de gençliğin bugün içerisinde bu
lunduğu çeşitli problemler içerisinde üniversite 
asistantaıun da çeşitli problemlerinin okluğu-
nu bilmek ve bunu kaydetmek gerekli bütan-
maktadır 

Nitekim, MiHet Meclisi Millî Eğitim Korniş-
yonu raporunda, tasarının 4 ncü maddesi ile de
ğişen 4936 sayüı Kanunun 33 ncü maddesinde 
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profesör ve doçentlere ilâve olarak getirilen ve 
birtakım şartlara bağlanan tazminat miktarı 
tam gün çalışmaya uygun bir seviyeye getiril
miştir. Tam gün çalışma esası ile üniversitenin 
temel tasını teşkil eden bu olum ve oluşun üni
versitenin reformunda da temel taşı teşkil ede
cektir. Bu üniversite asistan veyahut eylemli 
veya eylemsiz doçentlerini dış âlemden üniversi
teye çekmek, onu memleket meselelerinden 
uzaklaştırmak, onun Türkiye'nin çeşitli konu-
larlykTilgisini kesme anlamına gelmediğini de 
yine Millî Eğitim Komisyonu belirtmiş bulun
maktadır. Bunlara fazlaca ilâve edecek bir şey 
bulmaya imkân yoktur. 

Sayın Millî Eğitim Bakanı ısrarla tam gün 
çalışma esasma bir türlü yanaşmamaktadırlar. 
Ama, ileride üniversitenin kendisi reformunu 
getireceği çeşitli konularda, şüpesiz ki, üniver
sitenin »Verdiği, kendi bünyesi içerisinde refor
ma esas göreceği meseleler, üniversitelerin ilke 
olarak ele alıp süreceği konular doğrudan 
doğruya P-elmiyecektir. Hükümetin tasarrufu al
tında gelec-îrtir. Yani, Hükümet dilerse üniver
siteden gelen reform Süşler ini geticektir, di
lerse bunun üzerinde dilediği tasarrufu da ya
pıp bir kanun tasarısı haline getirecektir. Bizim 
Anayasamızda başka memleketlerdeki istisnai 
fcaldedr-, şahısların veya kurumlarm kanun ta
sarısı veya teklifi yetkisi yoktur. Tasanlar Hü
kümetin inhisarı altındadır, teklifler fee Yasa
ma organlannm üyelerinin yetkileri içerisinde 
bulunmaktadır. 

Bu sebeple, gelecek tasarı içerisinde şimdi-
den bir görüş açıfcca kendi™ göstermektedir. 
Sayın Millî Eğitim Bakam üniversitede tam gün 
çabfma esasım bir türlü kabul buyurmuyorto 
ve üniversitenin temel konusu, reformda, temel 
konusu olan tam gün ça l ı c a üe tazminat ara-
sındaki orantıyı nimet ve külfet eşitliği prensip
lerini bk türlü görmemekten; gelmektedirler. 

Bu sebeple tam gün esasının maddenin içine 
alınması için Ur önerge takdim edeceği*, Ümid-
ediyoruz ki, üniversite reformu ile ilgilidir, de
ğiştirilen 38 nci madde; terim görüşmekte ol-
duğumuz kanun tasarısının 2 nci maddesi ka
rakteri ve hüviyeti itibariyle küm ne derse de
sin, ne kadar hayır dersek diyelim üniversite 
reformu ile ilgili bir adımdır ve tam gün çalış
ma da onun temel taşı olacağma göre, bu oran-
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tıyı ve bu «ası bu maddede kurmaya mecbu
ruz. Bu sadece bir tazminat meselesi olarak ge-
çiştirilemez. üniversite öğretim üyelerine taz
minat, evet. Bu tazminat miktarına, evet. Ama, 
tamın karşılığında da tam gün ©atana esasım 
da beraberce mütalâa etmek gereklidir. Bunun 
için bir önerge takdim edeceğiz, Belki başka ar
kadaşlar da tevdi edeceklerdir, ümidederiz M, 
zaman darlığı veyahut değişiklik teklifi kabul 
edilirse Millet Meclisine gider gerekçeleri ile 
değil, bu meseleyi kıymetli arkadaşlarımız; Sa-
ym Bakanın, o burada gururla ifade ettiği par
mak meselesi üe yani, oyla değil, düşünce pren
sipleri içerisinde halledelim. Saygılarımla. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ataîay. 
Sayın Barutçuoğlu tayunuıuz efendim. 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) - Sa
yın Başkan, değerü arkadaşlarım; müzakeresini 
yapıp kabul ettiğimiz birinci madde ile, halen 
müzakeresini yapmakta bulunduğumuz 2 nci 
madde arasında büyük bir adaletsizlik ve hak
sızlığa işaret etmek üzere huzurunuza çıkmış 
bulunuyorum. Kabul ettiğimiz 1 nci maddeye 
göre, her ay profesörlere 2 000, doçentlere 
1 500 lira üniversite tasminatı verffir dedik. Ve 
bu madde kanunlaştı. Müzakere ettiğimiz 2 nci 
maddede de üniversite asistanları bütün çalış
malarını bağlı bulundukları üniversite ve^üni-
versiteye bağlı -kurumlara hasrederler demekte
dir. Şimdi, doçentlerle profesörler için böyle 
bir kayıt koymuyoruz. O maddede böyle L 
kayıda raslamıyoruz. Ama asistanlar için böy
le bir kayda raslıyoruz ve bunu müzakere edi
yoruz. Şimdi doçentler ve profesörler böyle bir 
kayda tabi olmadıklarına göre meselâ tabip 
profesörler, hukuk profesörleri dışarda yazıha
ne açabilecekler ve tabip profesörler de muaye
nehane açabilecekler Ama buna mukabil mitte¬ 
hassıs asistanlar doğrudan doğruya çabsmala¬ 
rını üniversiteye ve üniversiteye İJh kurum
lara hasrettiklerine göre böyle bir muayeneha
ne açma ve dışarıda «tasma imkânına sahip bu-
lunamıyacaMar Bu büyük bir adaletsizdir 
Bu ancak C H P Grupunum, bu madde üzerin
de vereceği ful! - time bütün gün çalışma tak
ririmizin kabul edilmesi ile ancak *toîe edil». 
bilir Zira üniversite asistanları bütün çalışma
larını bağlı bulundukları üniversite ve "üniver
siteye bağlı kurumlara hasrederler dediğimiz 
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zaman bu bir mânada MB - time ifade öder. 
Çünkü bütün çatanalarını üniversiteye ve ün*. 
versiteye bağlı' kurumlara hasretmek mecburi
yetini kanuıLstırnuş bulunacağa. Ayrıca bu 
takririmkm reddi halinde Saym Komisyon ve 
Sayın Bakandan sunun tavzihini «emekteyim 
ki bu ikinci madenin tatMfcatnda, tatbikatçı-
ta yönünden bir'işaret olacaktır. Şayet üniver
site asistanları bağlı bulundukta üniversite 
ve üniversiteye bağlı kurumlara hasretme me
selesini dışarda muayenehane açıp acamama ve
yahut yazıhane açıp açamama * şekLde bunu 
vuzuha kavuşturur'La bu Hatamdan kendUe-
rine minnettar kahrım Y a t a ifede etmek ta-
terim ki bu adaletsizlik ancak Mİ - time tek
lifimizin,kabul edilmesi suretiyle izale edilir ve 
edilecektir' 

S a y l a r sunarım. 
BAŞKAN-Say ın Barutçuoğlu teşekkür 

ederim. Sayın B%en. Buyurunuz efendim. 

LÜTPÎ BÎGEN (Icel) - Saym Başkan, sa
yın senatörler; kanunun tümü üzerinde yapmış 
olduğum k o n m a d a bahsetmem, bir teklifle 
geleceğimi. 2 nci madde ile değiştirilen 38 nci 
maddenin (a) bendinde Doktora 'yapmamı, ve
ya tıpta uzmanhk yetkisini kazanmamış 'üni
versite asistanlarına aday olarak tâyinlerinden 
itibaren her ay aylıklarından başka 1 000 lira 
üniversite tazminatı verilir» ibaresi vardır. Tek-
Mimde bahsettiğim gibi, üniversite asiıstanla-
rma tanınan bu hakkın, üniversite dışı asistan
larına da tanınması için söz .fantım,' ona göre 
müdafaada bulunımuiım. Verilen cevapta, bir 
kanunun basta bir kanunla değisMemiyeceği 
açıklandı ve'bu mümkün değildir,'dendi. 

Halbuki, genel görüşmede de belirttiğim gi
bi, Perşembe günü yaptığımla toplantıda, 506 
saydı Sosyal Sigortalar Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı mad
deler eklenmesine dair kanun toaraonm mü
zakeresinde iki defa; bir madde 19 da, 1136 sa-
yib. Avukatlık Kanununun bâzı maddelerini de
ğiştiren ve bir de 22 nci madde de 1136 sayılı 
Avukatlık Kanununun geçici 1 nci maddesi
nin bu kanuna taykırı hükümleri yürürlükten 
kaldırılmıştır denen ibareler vardı. Beş ?ün ev
vel 506 sayılı Kanunun bir maddesi fle 1136 
sayılı Kanunun bir maddesine ait hükümler na
sıl kaldırılmışsa veya başka bir maddesi nasıl 
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değiştirilmişse, şimdi üniversite ile ilgili bir 
kanunla da üniversite dışı asistanlara tazminat 
verilmesi mümkün olabilmelidir, olacaktır sa
nıyorum. Bu noktaya gelmiş bulunuyoruz. Bi-
raz evvel Saym Bakanımız 700 lira gibi bir pa
ra ile bir üniversite asistanının geçinemiyece-
ğinden bahsettiler. Üniversiteye ait bir asis
tan geçikmezse, acaba onun dışındajki hastane 
veya başka müessesede çalışan asistanların 
geçinmesi nasıl mümkün olacaktır? Yine bu 
mesele konuşulan beri Senatomuz içerisinde 
bir havadis çıktı. Hükümet kendi yetkisi içeri
sinde âzami'500 liraya kadar ek yaparak 200 
lirayı 700 liraya kadar çıkaracaktır, dendi. Bu 
havadisin kaynaSrm şu 'anda bulmak mümkün 
değil. Ama bu hükümet kanadından geldi. Fa
kat, sayın hükümet sözcüsü buradan taahhütte 
bulunmamak şartı ile beyanlarda bulundular. 
Ancak bir arkadaşımızın üniversite reform ta
n ı » ne zaman gelecektir ki en kısa zaman
da diyorsunuz bunu bir zamanda tâyin edebi
lir mİnlz de lg i zaman biz müstafi durumda
yız söz ~ veremem buyurdular Bu doğru Şu 
anda Hükümet sözcüsü olan saym bakauumu 
konuşmalarını yapıyorlar ama bir taahhüde 
gelmiyorlar Bunda da haklılar Şu anda Sena
tomuzun içerisinde dolasan kulaklarımıza ka
dar «fen üniversite dnÜ artanların da maas-
larrmn" ,tazmmatl.rmm yükseltileceğinin ta 
minatı'nedir a-abaVsu anda müstafi bir hü 
kümet kanadından gelen havadisin ileride ki 
min taraitadan yürürlüğe' konacağı da beffi 
de«il Bu havadisi çıkaran Savın B a k — 
acâb^ hükümette k a l a c a k m t a L ™ " 
Onu "da bilmivonız HükLr t , k Z d m d u ı U* 
renildiğini 'övMİ ^ k a T l r sTanda hü 
kümeti terlemeden' SavmM W E âtim Batam 
«uaen «msıı ecen baym rnmı fcgıtım Batanı 
duyulmu tur sandım. Belki de başka yerden 
duydula, bilmiyorum. Yalnız bir sene uç haf-
£ y- bvurada.6il say lh ™ - timet " f™"» görüşülürken <<doner sermayeden asistanlar da 
faydalansın» diye _ bir teklifte bulunmuştum. 
Orada bunun tadımini anlatırken ibarede 
«asistanlar hanç>, d.ye bir parantez var, onu 
kaldıralım demiştik. O zaman gerek Komisyon 
Başkanı, gerekse Hükümet adına Sağlık Baka
nı beyanda bulunmuşlar ve «çok tasa bir za
manda asistanların durumunu düzelten kanu-
ııu getireceğim» demişlerdi. Ayrıca, asistanları 
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m a k a m c a kabul ederek söz de vermişlerdi. 
Nisan aynıdan evvel asistan sendikalarmm 
jtptığı bir gece toplantısında yine Sayın Ba
kan bu mevzuu k m zamanda getireceğini be
yan etmişlerdi. İstifa etmemiş olduğu halde 
bir seneden fazla bir zamandan beri asistan
lara verilen söz hâlâ tutulmamıştır. Şu anda 
müstafi bir hükümetin acaba hangi sıfatla söz 
vereceğini bilemiyoruz. 

Şimdi bana öyle geliyorki, burada bu ka
nunu süratle ckarahm diye daha evvel de bir 
çok defalar yaptığımız şekilde birtatom hata
lar işlemekteyiz. Evet, kanun süratle ^karıl
sın ama, 1 Mart 1969 dan itibaren asistanların, 
1 Haziran 1969 dan itibaren hocaların haklan 
zaten yürürlüğe girecektir. Biz deriz H, 5 gün 
evvel bir kanunla, başka bir kanunun ilgili mad
deleri değiştirildi ve yürürlükten kaldınldı. 
Şimdi de Üniversiteler Kanunuyla, Sağlık Ba
kanlığı ve diğer bakanlıkların asistanlarını ilgi
lendiren tazminatlar da bu kanuna ekliyeceği-
miz basit bir cümlecik ile, pekâlâ artırılabilir. 

Kıymetli senatör arkadaşlarımdan istirham 
ediyorum. Elimize şu anda bir kısım asistanları 
memnun edecek bir fırsat geçmiştir. Bu teklife 
müspet oy kullanırsak mesele halledilir. Sanıl
dığı gibi Meclisten de bir İM ay içerisinde değil, 
âzami bir iki hafta içerisinde bu kanun halledi
lir, döner. Böylece hem Anayasanın öngördüğü 
eşitlik prensibi sağlanır, hem de bugün Tein yar
dım bekliyen pek cok asistanlar bundan fayda-
lanırlar. Her halde' Senato olarak hepimiz bun
dan memnun oluruz. 

Simdi, yazılı olarak hakladığım, teklifimi 
arz'ediyorum. Eğer iltifat ederseniz üniversite 
dışı asistanlarının da bir ihtiyacı karşılanmış 
olacak, onlarda bize minnettar kalacaklar, biz 
de vazifemizi yapmanın mutluluğunu duyaca
ğız. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Bilgen, teşekkür ederim. 
Sayın Öztürk, buyurunuz efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) - Sayrn Baş
kan, sayın senatörler, tümü üzerindeki konuş
mamda da arz ettiğim gibi; bu kanun, reform 
getiren bir kanundur. Sayın Millî Eğitim Baka
nı da, tazminatların artınl.sıyla, bir reform ge
tirildiğini belirtmişlerdi. Şimdi, yalnız tazminat

tan artışı değil, aynı zamanda bu maddenin bir 
reform getirdiğini görüyoruz. Meselâ, bu mad
denin, yani 2 nci maddenin değişik şeklinde, 
şunlar var : Bu, sanıyorum Millî Eğitim Encü
meninde görüşülen reformu kapsayıcı kanunun 
etkisinden kurtulmadan, kurtulamadan getiril
miş ve bu hataya düşülmüş. Meselâ, bir asista-
nın seçilmesindeki özellikler var burada. 1 - Asis
tan nasıl seçilir? 2 - Asistanın taşıdığı özellikler 
var; asistan olmak için ne gibi özellikler taşı
ması gerekir? 3 - Doktora yapmak için süre var, 
doktora yapmak için başvurulacak esaslar var. 
4 - Uzmanlık kazanması için de yine bir süre kon
muş ve imkânlar verilmiş, ayrıca ilişiğinin kesil
mesi için de bir esas getirilmiş, son olarak da 
Saym Barutçuoğlu'nun belirttiği gibi tam günü, 
ki o etki de kalınarak, aynen bu madde alınmış, 
yani o reformcu kanundan aynen alınmış. Yal-
nız bu madde aynen alınmış diğerleri alınma
mış. Bu maddenin (A) fıkrasına kadar olanı 
gereksizdi bu kanunda. (A) fıkrasından itibaren 
asistanlara verilecek paraların miktarını tesbit 
etmek için, yani bir giriş, bir hazırlık için ele 
alınmış ama, alınırken de bir reform getirilmiş, 
«üniversite asistanları bütün çalışmalarını bağlı 
bulundukları üniversite ve üniversiteye bağlı 
kurumlara hasrederler» sözü tamamen tam gün 
çalışma™ en güzel ve özlü bir ifadesidir Tam 
gün çahsma da bunu ifade eder Yani bir öze
tim üyesinin, bir profesörün 8 saatlik mesaisini 
okuluna, üniversitesine, 05reT-.cisineav.ması de
mektir. Ama, onun "dışında başka yerde çalışa-
cakrms, calısm-vacakmıs. dnarda meml**in ve 
miU-tin çeşitli sorunlariyle ilgil^cekmis. ilgi-
lenmiyecekmis bu, konu de«l. Önemli olan; me-
M W B , nmversteye, öğrencilerine hasretmesi de
mektir. Asistanlara, A, B, C, D ve E fıkrfarın-
daki miktar,» verilmesi için bir giriş yapılnus, 
tamamen bir reform getirilmiş madde avnen 
Millî Eğitün Encümeninde olduğu Mbi Ubol 
edflmis oradan da burava oldX<riH «Varıl 
mis TazminTkanunu o u U m T r i r ? t A? fıkra 
sına kadar olan yer hakikaten yersiz ve lüzum 
rzk7nmuştur Bu bakımdan bî tekl i f sunaca 
Sm T u teklifte; yahuz (A) fıkrasından itiba-
™ verilecek tazmini miktarlarının tesbiti 
^^^^Lm^^m^ bir S»t 
l T t a n d S , uzm nat kanuTuvla ilgili olmadığı 
MUrtflm S r Yoksa bunun adını bu maddeye 
göZ «Tazminat Kanunu» değil aynı zamanda 
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Ur «Reform Kanunu» olarak da değiştirmek 
mümkün olacakta. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN - Saym Öztürk, teşekkür ederim 

efendim. 
Sayın MUM Eğitim Bakanı, buyurunuz efen

dim. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 

(Edirne Milletvekili) - Saym Başkan, sayın 
senatörler, gece bir hayü ilerlemiş bulunuyor. 
Tam gün hakkındaki görüşlerimi, zannediyo
rum, fazlasiyle ifade et t ik, tekrar buna dön-
miyeceğim. Onun için önerge hakkuldaM bu 
görüşe sadece uymadığımızı belirterek bu hu
susu geçiyorum 

Yalms, Saym Barutcuoğlunun dokunduğu 
bir noktayı ve Sayın öztürk'ün de sonradan üze
rinde «reform, reform» diye bastığı bir hususu 
açıklamak mecburiyetim hissettim. 

" Muhterem arkadaşlarım, bu getirilen ve 
38 noi maddede yazılı tahunan bu hususla™ 
biç birisi yeni değil. Bunlar eskiden beri tat-
bik edilen hususlar. Üniversite asistanları dün 
de bugün de bütün zamanlannı üniversiteye 
hasrediyorlardı. Bu da, en tabiî şey. Asistan 
demek, yetişecek durumda olan bir kimse de-
mek. Kendini yetiştirmemiş bir kimse, memle
ketin fikir hayatına, iş hayatına nasıl katkıda 
bulunabilir Onun vazifesi yetişmektir Bu 
dün de böyle idi tekrar ediyorum bu madde 
ile hiçbir değişiklik getirilmemiş Bunda ada
letsiz bir durum da yoktur Asistan müddetini 
tamamlar doçent o L Doçent olduğu zaman 
da doçente verilen bütün haklardan faydalanır 
Binaenaleyh Üniversite Kanunu geldiği zaman 
da uzun uzun münakaşa edilecek taraf en mü 
him mesele yetişmiş fikrî gücü olan ilmî gü 
cü e k ^ M m E m ' ı T m S i n bir m tor 
dâhffinde T n ı hStada M s t a t J w b ^ s ü r e 
Ue favdlnmTsm s I t m a t o n i t a r e t t o Bu 

Sndeta tam S n m e ^ I r l L t r ! w 3 
mak n S m ^ ı d ü T * "** ^ 

Efendim, Sayın Bilgenin söylediği sözlere 
de iştirak etmeme imkân olmadığmı bastan be
ri söyledim. Biz burada bir Devlet Personel 
Kanunu çıkarmıyoruz. Biz burada öğretim üye-
lerinin, üniversite ve üniversite ayanndaki öğ-
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retim üyelerinin ve yardımcılarının durumları-
nın memleket gerçeklerine uydurmaya çalışıyo
ruz. Ama, bunlar hakkmda mevzuubafcettik-
Teri; sağlık personelinin, hastanelerdeki asis
tanların durumuna gelince: Saym Grup Sözcü
müz bu hususta gerekli bilgiyi verdiler. Ben 
de sunu, Hükümetin bir üyesi olarak ifade ede
yim' ki. 472 sayıH Kanundaki bu husus ayarla
nacaktır Bana biraz evvel soruldu «ne zaman 
kanun gelecek?» dendi Tabiî ki bunun ceva
bını bugün için vermek gücünde değilim Ama 
butan cevabını vermek mümkün ve bunun ce'-
vabı gayet kesin ola'rak verilmektedir Çün
kü bu husus Sa*l,k Bakanlığı tarafından Mail 
ye,Bakanığınalorulmuştur Maliye Baİanlığı 
da bu kanuna bağlı olarak mütalâasını bil to 
mtt ır bu kanun n ^ d d ^ n f i t a t Z m bil" 
S r m s t a B u toLHercek e?îi« zamanda has 

haKan avm d e S ama durumh™. rlah edki 

a s ı n d a ^ a r l Z r ^ t e 
b e c e t e mttuftu• B^L,^LeTanlasmava ™ 
n l m ı H k i s l C h k ™ i l 2 Z * ? Z r t 2 l 
^u™J^™rzeZi£ ^ - ya Vanl IM§ 

BAŞKAN - Sayın Bakan teşekkür ederim 
efendim. Saym Yurtsever buyurunuz efendim. 

A. HİKMET YURTSEVER (Bitlis) - Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, kanunun ikin
ci'maddesinin görüşülmesine başladığıma şu 
anda benden önce söz alan muhterem arkadaş
larımın bâzı yanlış kamlara vardıkları kanaa
tine vararak fikirlerimizi arz etmek üzere hu-
zurunuzday.ni. 

İkinci madde üzerinde söz alan Saym Ba-
rutçuoğlu ve Sayın öztürk birinci maddeden 
bahsile bir adaletsizliğin mevcudolduğunu beyan 
buyurdular. Aslında halen meriyette bulunan 
Üniversiteler Kanunu, üniversitelerimizde tam 
gün çalışma sistemi uygulanmaktadır, profesör
ler senatonun yönetim kurullarının izni dâ
hilinde haftada ancak 10 saat serbest çalışabi
lirler. Bunun dışında bütün mesailerini üniversi
teye hasretmek mecburiyetindedirler. Ancak bu 
husus tatbikatta bâzı aksaklıklar arz etmektedir. 
Bunu telâfi etmek için tamamen daha belirli 
kayıtlara bağlamak gayesiyle birinci madde vaz'-
edihniş bulunuyor. Bu maddeye göre profesör-
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lere 2 bin lira tazminat, doçentlere 1 500 lira 
tazminat verilmekte. Ama hic kimse icbar edil
memektedir. Esasen ö; H: P='li a rkadaş la r ım
la aramızdaki görüş ayrılığı buradan ileri geli
yor. Biz sistem olarak zorlayıcı, şah?i kabiliyeti 
bağlayıcı, çalışmalar, önleyici bir tam gün sis
teminin aleyhindeyiz. Demokratik memleketle
rin üniversitelerinde s u l a n a n sistemlerin ta
raftarıyız. Demirperde memleketlerinde uygu
lanan zorlayıcı, emredici ve zırhlar içerisine bü-
rüyücü bir sistemin elbette karşısındayız. Bu ba
kımdan anlaşamıyoruz, arkadaşlarımızla. Arka
daşlarımız her şeye rağmen üniversiteye mensup 
olan her öğretim üyesi mutlak surette tam gün 
bütün mesaisini üniversiteye hasretmelidir, di
yorlar. Kendilerini üniversiteye hasredebilecek 
öğretim üyeleri vardır, edemiyecek öğretim üye
leri vardır. Fransa'da, Amerika'da uygulanan 
sistemler vardır. Bunun yanmda Polonya'da ve 
Rusya'da uygulanan sistemler vardır, bunu ben
den çok iyi bilmektesiniz. Bu sistemlere göre 
dışarıda bütün mesaisini üniversiteye hasretme-
yip de muayyen saatlerde çalışan öğretim üye
lerine idarecilikte vazife verilmemektedir, ayrı
ca, öğretim görevlisi vazifesini alıp muayyen 
gün ve saatlerde gelip ücretle üniversitede ted
risat yapan öğretim üyeleri vardır. Bu shtom-
ler dünyanın her tarafında uygulanıyor, O hal
de sıkı sıkıya bünyemize uymıyan katı kalıplı 
bir sisteme sarılmanın bir mânası var mıdır? 
Acaba bizim bünyemiz neye tahammül edebile
cek durumdadır, üniversiteyi bir anda boşaltıp, 
bütün öğretim üyeleriyle bomboş bırakmanın 
bir mânası var mı? Biz iki sene içerisinde, üç se
ne içerisinde bu sistem d e l i k l i ğ i n i yapamayız. 
Zamana mütevakkıf bir istir bu. Yeni öğretim 
üyeleri yetiştirmeye bağlıdır, öyle eğretim üye
leri vardır ki >wün h e p i m - yetiştiren öğretim 
üyeleri bunları" üniversiWen \ ı , a k l a s ü r d k n ı z 
takdirde bunların yerini hemen**e4k doldurma
ya imkân voktıir hııır, aru-ak „ n a n l a rfnlH™ 
bileceksiniz * D T O ^ İ İ * ^ 
aksatmadan ve W be t t i* m ^ Z ^ t ^ k 
H * A W "I l / ı + • 1 ^- T' 
a şarda da buyuk kazançlar temin eaen ogretım 
Z 1 T J , . ."a ma?ı • a.nda 1

umver:iitemn 
alışına atarsak, üniversitelerimiz çOK zarar göre
cektir Bunun ıçm icbar edici, zorlayıcı ve mec
bur-kılıcı .hiçbır sistemin bizim bünyemize uydu-
ğu kanaatinde değiliz. 

2 nci madde olarak ele aldığımız 38 nci mad
denin değişikliğine gelince: Yukarda fıkralara 
geçen husus eski 38 nci maddede aynen mevcut
tur. O halde reform ise, bahsettikleri reform, 
daha önceden yani reforma getirmek istedikle
ri yenilikler daha önceki üniversiteler Kanu
nunda da mevcut idi. Yeni bir yenilik getiril
miş sayılmıyor, üniversite reformuna katiyen 
karşı değiliz. Üniversite reformu elbet yapılma
lıdır ama millî bünyemize benliğimize uyan şek
li ile YetıVecek nesillerimizi vatan sevgisi Al
lah sevgisi ile meşbu insanlar olarak yetiştirecek 
şekliyle (C H P sıralarından âmin sesleri) 
ister âmin deyin ister demeyin ama bu memle
ketin bir gerçeğidir Buna kulak tıkayamazsmız 
Ü n i t e l e r i m i z i her şeyden önce siyaset pa-
^ ^ â > t a n k u r t a r m a l ı ^ Üniversitelerimizi 

RIZA ISITAN (Samsun) - Yani Full-Time 
olunca siyaset oluyor, olmayınca olmuyor... 

A. HİKMET YURTSEVER (Devamla) -
Her haüvle olmamalı... 

BAŞKAN - Sayın Yurtsever, siz mevzuu-
nuz üzerinde konuşmaya devam ediniz. 

A. HİKMET YURTSEVER (Devamla) -
ikinci madde üzerinde görüşlerimi arz ediyorum 
Sayın Başkanım. Arkadaşların sataşmalarına... 

BAŞKAN - Sataşmalara ehemmiyet verme
yiniz, arkadaşlarım da lütfen sataşmasın. Buyu
run efendim. 

A. HİKMET YURTSEVER (Devamla) -
Eğer vatansever bir görüş ve kalb ile meselele
ri mütalâa edecek olursak o zaman üniversite
ler, yani mektepler, camiler, yani ibadethaneler 
ve kulalar yani ordu müesseseleri üzerinde po
litika'katiyen yapmamalıyız. Bunu yaptığımız 
takdirde buradan medet umduğumuz takdirde 
yarının nesilleri bizi iyilikle anmıyacaklardır. 
Arkadaşlarımın hepsinin bu hususta titiz dav
ranacaklarına inanıyorum. Polemik ve politika 
yapma yeri buralar olmamalıdır. Propaganda 
mercileri propaganda çengellerinin uzanacağı 
yerler buralar olmamalıdır. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) - Söz is
tiyorum. 

MEHMET HAZER (Kars) - Bırak canım, 
değmez. 

A. HİKMET YURTSEVER (Devamla) -
Sizin konuşmalarınızı değer diye dinliyoruz. 
Sizlerin de 'aynı şekilde hürmetle karşılamanız 
icabeder. (C. H. P. sıralarından sana değil ses-
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leri) Orası sizin gönüllerinizin bileceği ve kabul
leneceği bir husustur. (C. H. P. analarından si
ze değil, sesleri,) Gönül arzu ederdi M, bugünkü 
geçim standartları karsısında asistan arkadaşla
rımıza, doçentlerimize/öğretim görevlilerine, "uz
manlara daha fazla bir tazminat verelim. Fakat 
bütçe imkânsızlıkları, milletimizin takati ancak 
bu kadarına müsaade etmektedir. Bu bakımdan 
arkadaşlarımızın, üniversitede çalışan öğretim 
görevlisi ve yardımcısı arkadasllrımızın bunun
la kanaat getirerek kendilerini üniversiteden 
milletin beklediği araştama, öğretim ve öğre
nim işlerine hasredeceklerine inanmaktaki. 
Üniversitelerde ilmî araştırma ve ilmî buluşlara 
millet artık hasret çekmektedir Enstitü hocala
rının muhtelif dallardaki enstitü hocalarının ve 
klinik hocalarının bundan bövle daha ciddî ola
rak kendilerini üniversiteye "adıyaca'darına da 
inanıyoruz ilerde ümvers telere reform tasarısı 
getirildiği takdirde..." " 

BAŞKAN - Sayın Yurtsever iki dakikanız 
var efendim... 

A. HİKMET YURTSEVER (Devamla) -
Yüce Meclisler üniversiteler için hiçbir imkânı 
esirgemiyeceklerdir. Ancak üniversite hocası
nın, asistanının, doçentinin ve üniversite çatısı 
altında bulunan bilûmum memleket evlâları
nın, memleketin yüksek menfaatlerinin icabet-
tirdiği şekilde her türlü ürolojik her türlü po
litik mülâhazaların dunda, sadece ilim çerçeve
si içinde kalmak şartîyle mesai sarf etmelerini 
beklemek de hepimizin ve Yüce Türk Milletinin 
hakkıdır. Üniversitede elbette ilim yapılacak
tır, doktrinlerin teferruatı ile her şey öğretile
cektir ama, üniversitede fiilî politika yapılma
malıdır, günahtır. Üniversitelerimizclen tamu 
bekliyoruz, verilen tazminatların yerinde oldu
ğuna inanıyoruz. Daha fazlasına da hak kasan-
dıklanna yine inanıyoruz fakat bu kadarınm 
verilebildiğine de inanma arını rica ediyoruz 
Maddenin aynen kabulü ile kanunun gerçekleş
tirilmesini hepinizden rica ediyorum Hayırlı 
uğurlu olsun. Saygılarımla. . , 

BAŞKAN - Sayın Yurtsever teşekkür ede
rim efendim. 

LÜTFİ BİLGEN (içel) — Sual soracağım 
Saym Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Bilgen şüphesiz ki, içtü
züğü benden iyi bilirsiniz. Bir" senatörün dfğer 
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senatöre sual sorması mümkün değildi.-, içtü-
züğürde göre. 

LÜTFİ BİLCÎEN (İçel - Ben bir noktayı 
anlıyamadım esasen sorumu Başkanlığa tevcih 
ediyorum. 

BAŞKAN - Buyurun sorun efendim. 
LÜTFİ BİLGEN (İçel) - Acaba Full-Time 

İngilizce mi, Rusça mı?" 

BAŞKAN - Muhterem senatörler, söz isti-
yen sayın üye yok. Şimdi ikinci madde üzerinde 
önergeler var, 'okutacağım. Yalnız Sayın Gün-
doğan'm üç tane teklifi var. Yalmz bu teklifler 
değiştirge değil, ithaldir. Şimdi muhterem Gün-
doğan'dan sunu rica ediyorum, içtüzüğümüzün 
99 ncu mad'desi delaletiyle 94 ncü m a d L i hük-
mfine göre lütfen bunu tanzim etsinler. Şimdi 
müazkere etmekte bulunduğumuz tasarının ka
çıncı maddelerinde bunlarm müzakere edilmesi 
iktiza ettiğini lütfen Mldiriniz yazınız Ona gö
re muamele görsün efendim. . 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) - Efen
dim, benim tekliflerimin tasarının maddeleri 
arasmda yeri yok. ilâve maddeler olarak teklif 
ediyoruz. 

BAŞKAN - Muhterem Gündoğan cok iyi 
idrak ediyorum. Kaçıncı madde olarak akliye
yim, onu rica ediyorum. Sayın Gündoğan mad
deleri de arz ediyorum İçtüzüğün 99 ncu mad
desi ile 94 ncü maddeleri İkinci madde üzerin
de değiştiğe önergeleri vardır, okutuyorum 
efendim, 

Yüksek Başkanlığa 

İkinci maddenin birinci bendinin sonundaki 
üniversite asistanları bütün çalışmalarını bağlı 
bulundukları üniversite veya * üniversitelere 
bağlı kurumlara hasreder cümlesinin çıkarıl
masını saygı ile arz ederim. 

Kars 
Sırn Atalay 

SIRRI ATALAY (Kars) - İzah etmek isti
yorum efendim. 

Senato Başkanlığına 
4936 saydı Üniversiteler Kanununun deği

şik 32 ve 38 nci maddelerinde değişiklik yapan 
tasarının madde iki ile değiştirilen 38 nci mad-
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desinin (a) bendinin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederi.. 

Denizli tcel 
Hüseyin Atmaca Lütfi Bilgen 

Aydın 
Halil Goral 

Madde 2. — a) Doktora yapmamış veya 
tıpta uzmanlık yetkisini kazanmamış üniversite 
asistanlarına aday olarak tâyinlerinden itibaren 
her ay aylıklarından başka" bin lira üniversite 
tazminatı verilir. Üniversite dışı hastane lâbo-
ratuvar veya müesseselerde cahsan ve maaşla
rım muhtelif bakanlıklardan'alan asistanlarda 
aynı tazminatı alırlar. İlgili bakanlık yeterli 
ödeneği ayırır ve 1 Mart 1969 dan itibaren yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN - Efendim Sayın Bilgen ile Sa
yın Atmaca'nm takririni müzakereye başlıyo
rum. 

SIRRI ATALAY (Kars) - Benim de takri
rim var, 

BAŞKAN - Zatıâlinizin de var, ikinci ola
rak zaklinizin önergesini müzakere edeceğiz. 

Önergeler üzerinde söz istiyen sayın üye?.. 
yok. 

LÛTFÎ BİLGEN (îcei) - Takririmiz kâfi 
derecede açıktır. 

BAŞKAN - Peki efendim. Saym Hükümet 
iştirak ediyor musunuz efendim? ' 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMI ERTEM 
(Edirne Milletvekili) - Hayır efendim. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YlölT 

KÖKER (Ankara) - Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Efendim, Hükümet ve komis
yon katılmıyorlar. Tadil teklifini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Tadil 
teklifi reddedilmiştir efendim. Sayın Ataiay'm 
tadil teklifi var okutuyorum : 

(Kars Üyesi Sırrı Ataiay'ın önergesi tekrar 
okundu,) 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) - Muhterem arka-
daşlarım, birinci madde ile değiştirdiğimiz 32 
nci maddede üniversite öğretim 'üyelerine çe
şitli müzakerelerden sonra 2 000, doçentle're 
1500 lira üniversite tazminatı verilecektir. 
İkinci madde ile yani şimdi görüşmekte oldu-
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ğumuz 38 nci maddeyi değiştiren ikinci madde 
ile de fistanlara çeşitli variyantlarda üniver
site tazminatları ödenecektir. Bunun karşılığı 
olarak tam bir gün çalışma esası da gerekmek
tedir. Üçüncü madde olarak biraz sonra vere
ceğimiz önerge ile birinci madde ile değiştiri
len 32 nci maddeye, ikinci madde ile değiştiri
len 38 nci maddeye göre üniversite tazminatı 
alanlar bütün çalışmalarını bağh bulundukları 
üniversiteye hasrederler, üniversite dışında özel 
veya resmî kurumlarda görev alamazlar ve ser
best meslek icra edemezler şekli ile tam gün 
«ılıana » m istiyeeegiz. Bu sebeple 38 nci 
maMede Manan üniversite asistanları bütün 
çalışmalarım ı-ağlı bulundukları üniversite ve
ya üniversiteye ' bağh kurumlara hasrederler, 
şeItU.de tam gün çalışma esasını getirmiyen 
bu cücenin çıkarılmasını istiyen bir önergeyi 
v e ^ k bulunuyoruz. Zannedersem, usul hak
l ı d a Sayın Başkan üçüncü madde olarak teklif 
/•leceğfeiz bu ma^e'görüşüliir, reddedilirse o 
zaman ikinci m'addenin oylanması gerekir, çün-
kü'bta üçüncü madde olarak gerek üniversite 
profesör ve" doçentlerinin « t asistanlarının 
ve diğer tazminat alanlarının bu tazminat karşı
lığında tam 'gün çalışma esaslan içersinde bütün 
Railer ini üniversiteye hasretmelerini duanda 
resmî veyahu hususi her hangi bir kurumda 
P-örev atayacaklarını ve bir serbest meslek ic
ra ede^yp-ekleri esasını P-eti™ is bulunuyoruz 
Bunurlcin" vermiş olduğum öncen in Sayın 
Başkan eğer usule" uy JThulurlarsa şimdi tak 
dim edivorun ikincf maddeden sonra üçüncü 
m™We « C - ' v ^ ~ d " d u L m mad 
Tenn iMnlrmadde okrak tasanyrTâvesM 
. Z o r u n s r e t bu kabul ediUrThu kendUİ 

^ ı M n d ^ d d e d e vennTs d d n h m n ^ d t o 
ma ovlanlTolur Takto Y S « Z " ma oylanmış oto. -akdır Yuks.k He3 et.rn.m-

BAŞKAN - Sayın Atalay, ikinci madde 
üzerindeki müzakereler yapılacak ve oylanmak
tır. Üçüncü madde üzerinde değişiklik olduğu 
takdirde İçtüzüğümüzün 77 nci " maddesinden 
faydalanmak suretiyle bu hatayı düzeltmek im
kânı mevcuttur. O sebepten usul hakkındaki 
tatbikatımı arz ediyorum efendim. 

Muhterem senatörler önerge üzerinde söz 
istiyen sayın üye yok. önergeyi oylarrmza arz 
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ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... önerge 
reddedilmiştir efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) - Efendim, üçün
cü madde olarak zatiâlmize biraz önce bir öner
ge takdim etmiştim. 

BAŞKAN - önerge reddedilmiştir. 2 nci 
maddeyi oylarınıza arz ediyorum efendim. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... 2 nci madde 
kabul edilmiştir efendim. 

Bir önerge var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasanya aşağıdaki 3ncü maddenin eklen

mesini saygı ile arz ederim. 
istanbul Kars 

Fikret Gündoğan Sırrı Atalay 
Manisa 

Doğan Barutçuoğlu 

Madde 3. - Birinci madde ile değiştirilen 
32 nci maddeye 2 nci madde ile değiştirilen 
38 nci maddelere göre üniversite tazminatı alan
lar bütün çalışmalarını bağlı bulundukları üni
versiteye hasrederler, üniversite dışında özel 
veya resmî kurumlarda görev alamazlar ve ser
best meslek icra edemezler. 

BAŞKAN — Bu önerge ek madde için veril
miştir. 

'önerge üzerinde söz istiyen var mı?... 
SIRRI ATALAY (Kars) - Söz istiyorum. 
BAŞKAN - Sayın Atalay, buyurun. 
(«Konuştu ya Sayın Başaknım» sesleri) 
BAŞKAN - Hakkım elinden alabilir misi

niz? Muhterem efendim. Hayır alamazsınız. 
izah etmek istiyorlar. (Gürültüler) 

MEHMET HAZER (Kars) - Sayın Baş
kan, oradaki kâtibe ne oluyor? Sizin haberiniz 
olmadan zil çalar, orada hademelik mi yapacak? 
iki defa tesbit ettik, size haber vermeden zil 
çalar, yapmayın rica ederim. 
" BAŞKAN - Aman istirham ederim, muhte
rem efendim. Rica ederim buradaki idareye lüt
fen kansmaynıız. Sayın Atalay bir dakika... 
Muhterem efendim neyi ifade etmek istiyorsu
nuz? 

MEHMET HAZER (Kars) - Efendim, si
zin haberiniz olmadan zil çalıyor. Demin iki 
defa tesbit ettik bir. ikincisi hiç kendisine va
zife tevcih edilmediği halde müdahale ediyor, 
birtakım şeyler yapıyor. 
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SIRRI ATALAY (Kars) - Sayın Başka
nım. 

BAŞKAN - Bir dakika müsaade edin de 
birisini dinliyeyim de sonra zatiâlrmzi dinliye-
ceğim. Müsaade ederseniz cevap vereyim efen
dim. 

MEHMET HAZER (Kars) - Kâtiplerin bu 
gibi işlere karışmaya yetkisi yoktur, şayet ka
rışırsa ve müdahale ederse, Başkanlığu. tarafsız
lığı ihlâl olur. 

BAŞKAN - Şimdi, beyefendiler, muhterem 
senatörler, saat 3 ten 10 a kadar burada çalışma 
yapılmıştır. Hepimizin nazı Başkanlık Divanı 
üzerindedir. Arkadaşlarımızın bana yardımla
rına ben şükranlarımı arz ederim. BiLnleyh, 
arkadaşlarıma göstermiş olduğum hürmeti muh
terem zatıâlüerinizin de göstermesini çok is-
tirham ederim. Burada ufak bir anlaşmazlık 
dahi Başkanlık Divanmda, aramızda yoktur. 
Muhterem arkadaştın takririn açık olduğunu 
beyan ettiler, konuşması icAetmezdi. BerTzan-
nettim ki; konuşmak için söz vermemek doğru
dur. Kendi kanaatiane göre içtüzük hükümleri 
gereğince Yüksek sesle konuştum kabahat ben
dedir, binaenaleyh aramızda Başkanlık Diva
nında sevgi ve saygıdan başka Mobir muamele 
yoktur. Hiçbir müdahale yapılmamışta Hem 
Zatıâlilermlze arz ederim hem arkadaşlarıma 
vazifelerinden dolayı teşekkürlerimi ifade ede
rim 

Sayın Atalay, buyurunuz efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) - Tasarıya 3 ncü 
madde olarak, biraz önce okunan metnin ek
lenmesini istemefcteyiz. Tasanımı 1 nci maddesi 
32 nci maddede değişiklik yapmakta üniversi
te öğretim üyelerine've maddede geçen üni
versite mensuplarına bir tazminat arttırıs, ge-
tirmektedir. 2 nci maddeyle 38 nci madde de-
ğişmekte ve yine asistanlara çeşitli kademe
lerde tazminatlarında değişikliği getirmektedir
ler. 

Üniversite bünyesi içerisinde çalışmalım dü
zenlenmesiyle ilgili emeğin karşılığı olan çalış-
mayla orantılı bir düzen için şüphesiz ki, ün l 
versite mensuplarının üniversite içerisinde ken-
di arzularım izhar ve iradelerini'bu yolda be
lirttikleri, üniversitede hazırlanan raporlarla da 
çeşitli vesilelerle de üniversite reformu içerisin-
de' tam gün çalışmayı üniversitede öngörmesi 
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kuponda, tazminatla tam £'ün çalışmanın be
raberce mütalâa edileceği " daha önce çedUİ 
heyetler önünde açıkça da münakaşası yapıl-
dığı ve kabul edildiği cihetle; şimdi'üniversite 
tazminatı artırıhrken 32 nci ve 38 noi madde
lerin bünyelerinde yaralan değişikliklerle yeni 
hükümler getirildiğine göre, * 3 ncü madde 
ile 32 ve 38 nci maddelerde yapılan değişiklik
ler üzerine tazminat alanların mesailerim fini-
versiteye hasretmeleri, duanda bir başka me3-
leki icra etmemeleri hususu şüresiz 'ki , üni
versite içerisinde randımanı artırma bakımın
dan, üniversitenin bunalımları içerisinde ön me
sele görülen öğretim üyelerinin bütün mesaile
rini öğrencilerine vermeleri yönünde de yararlı 
olacaktır. Son iki yıl içerisinde üniversiteleri
mizdeki çeşitli olaylar içerisinde karşılıklı ka-
bahatlan öğrenci veya 'politikacılarda bulun
caya kadar meseleyi daha derinliklerine gittiği
miz zaman; öğrencilerin çoğu za-.nan öğretim 
üyelerinin zamanlarını kâfi derecede kendile
rine ayırmadıklarından şikâyetçi olduklarını 
nasıl unutabiliriz ödetim konusunda üniver
site meselelerine hallinde üniversite' özetim 
üyelerinin zamn.larmm büyük "bir vISmmı ve
yahut zamanlarının mümkün "olanın:' rwersi te 
Lrisindekuilamalarını üiversHe rf™, 
temel taşı olac-ği ve bnpuu üniv-ni* h a d ı 
mım gidermede Tvl ıca 'bir' unsur 'o iaViu da 
bi lmezlikten . V e v e w * n y,v" V ^ t o r*-
denlerdir ki \Â S m V r i r d » o ' t abn ra*!^i 
vermiş tolun-'ıy™ ' t ^ d l y o r u z k-: "bir-,* 

bir değişikHk'Vapılır bu de'^iViiv uzir'vei bü 
sebepten mümkün def ildir yX^l üniversite 
reformu ile b u n u n ' i V i „ H , " oihi fljeMf 
bir düsünce prensibi i-.Vr.Tn ,vi"aiâa „," ^ 
kün olinıyan gö rüs ' e r iV ik 'V-d in de*burada 
bmberoe müta lC edeİİi"' V â d a üniversite 
r^ormunun temel t a ^ V r i n i . ' a t e olalım 
takdir Yüksek Heyetinizindir." " ' " 

BAŞKAN - Sayın Atalav. tee;kk:ir ederim 
efendim. " " 

Önerge üzerinde söz istiyen sayın üye var 
mı?.. Yok. önergeyi ovUraun arz ediyorum. 
Kabul edenler... M etrniyenle:,... önen» red-
dedilmiştir efendim. 

Madde 3. - 7153 savlıı Kanunun 19 ncu 
maddesi aşağıdaki şekilde' değiştirilmiştir: 

-738 
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Madde 19, - Bu kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde yazılı memuriyetlerde devamlı olarak 
çalışanlara umumi hükümlere göre Ödenecek 
maaşlarından başka; Türkiye ve Orta - Doğu 
Âmme İdaresi Enstitüsü asistanlarına bu ka
nunun 38 nci, öğretim ve araştırma mütehassıs
larına ve profesörlerine bu 'kanunun 32 nci 
maddesinde yazılı miktarlarda tazminat verilir. 

BAŞKAN - 3 ncü madde üzerinde söz 
alan sayın üyelerin isimlerini okuyorum. Sayın 
Mukadder öztekin. Sayın Hazer, Saym Somun-
oğlu, Sayın Ârtukmac. 

Başka söz istiyen'saym üye var mı?.. 
Sayın Hazer buyurunuz. 
MEHMET HAZER (Kars) - Sayın arka

daşlarım, bu 3 ncü madde hakkında da kısa 
maruzatta bulunacağım. 3 ncü madde asıl ku-
mk-.su itibariyle bir yanlışlık ihtiva etmekte, 
bir maddi hatayı göstermektedir. Ve 3 ncü mad
de bir başka balamdan da üniversite öğretim 
üyelerine hasredilen bir hakkı genişletme mak-
sadını güden bir hüküm ihtiva etmektedir. Bu 
acıdan, yani bu açılmış kapıdan başka ihtiyac-
la'rm da geçmesi 'lüzumunu hissettiğimiz için 
bu madde iî'e ilgili bir de teklifimiz vardır, 
Yüksek Baskanlığa sunduk. Evvelâ bu madde 
niçin yanlışta onu arz edeyim. Yani kanunun 
tüm maksadına, reform falan onları bir tarafa 
taratan, ÖSretim üyelerine tazminat verilmesine 
dür olan"kanunun maksadına aykırı bir hü-
kür, ihtiva edivor. Diyor ki bu kanun, bu mad
de: «7163 sayıİı Kanunun 19 ncu maddesi aşa-
ğıdaki «kilde değiştirilmiştir: 

Madde 19. - Bu kanuna bağlı (1) sayıh 
cetvelde yazıh memuriyetlerde devamlı olarak 
« a n l a r a umumi hükümlere göre ödene
cek şmaaşlardan başka..,: bu 38 nci ve 32 nci 
mailelerde yazılı miktarlarda tazminat verilir. 
Aradaki şeyi okutuyorum. 

Demek ki bu bir sayılı cetvelde yani 7163 
sanlı Kanuna bağlı bir sayık cetvelde gösteri-
talere umumi hükümlere göre verilecek maaş
larından başka şu filân, filân maddelerde mev-
zuubahsedilen tazminatlar da verilir diyor. Ka
nunu getirttim, cetvele baktım. Cetvelde, bu 
•rîr sayılı cetvelde şunlar var: Profesörler var, 
öğretim ve araştırma mütehassısları var, öğre
tim ve araştana mütehassıslarından başka asis
tanlar var, memurlar var, umum" müdür 
muavtteri var, umumi kâtipler var, bü-
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ro şefleri var, ayniyat levazım memuru var, ve 
saire. 

Şimdi kanun tüm olarak bu bir sayılı cet
vele atıf yaptığına ve ona da maaşlarından 
gayri tazminat verilmesini esas aldığına göre 
demek ki bu tazminat yalnız profesörlere, öğre
tim üyelerine değil bu cetvelde adı geçen diğer 
memurlara da verilmesi lâzımgelecek. Bu bir. 

ikincisi, bu kanun diye tavsif ettiği bu 
maddenin halen elimizde bulunan bu kanun ol
ması lâzımgelir. Böyle olduğu takdirde de ba-
kılınca ne bu kanunda, ne de 7163 sayılı Ka
nunda 32 ve 38 nci maddeler vardır. Yani ne 
38 nci madde var bu 7163 sayılı Kanunda, ne 
de 32 nci madde vardır. 

Maksat ne olursa olsun tatbikatçı kanun 
metnine bakar. Kanun metni sakattır, "yanlıştır 
ve arz ettiğim gibi esas prensipten ayrılmış, 
Türkiye Orta - Doğu Âmme idaresi Enstitüsü
nü de içine almış bulunmaktadır. Bu itibarla 
bu genişliyen hüviyetiyle kanunu mütalâa ede
rek bâzı asistanlara da bu tazminata verilmesi 
yolunda gene bu maddenin bu genişliğinden is
tifade ederek bir teklif yapmış bulunuyoruz. 

Kanunun birinci maddesi müzakere edilir
ken maddi hatalardan bahsedilmiş, bunun dü
zeltilmesi için komisyona havalesi rica olunmuş
tu, istirham edilmişti, teklif olunmuştu. Bu 
kabul olunmadı. Fakat şimdi 3 ncü maddenin 
bu sarih hatası, bu açık noksanına rağmen bu 
kanunu her ha de kabul etmek mümkün olmı-
yacak. Bu bakımdan da... Mesele gayet açık bir 
kere daha okuyayım, arkadaşlarım belki... (A. 
P. sıralarından «istemez» sesleri) Diyor ki şu 
cetvelde yazılı memurlar maaşlarından başka 
tazminat da alacaklardır O memurlar arasında 
demin arz ettiğim memurlar da vardır Bu bir 
Ve o kanunda 32 ve 38 nci maddeler yoktur' 
O itibarla madde yanlıştır ve tatbikatta birta^ 
kım ihtilâfları mucibolacak tarzda yazılmıştır. 

Bunun düzeltilmesi lâzımgelir. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN - Sayın Hazer teşekkür ederim 
efendim. Sayın Komisyon Başkanı buyurunuz 
efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI Y16İT Kö-
KER (Ankara) - Sayın Başkan, muhterem ar-
kadaşlar; komisyon olarak "görüşülmekte olan 
3 ncü maddeyi Sayın Hazer arkadaşımız gibi 
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anlamadığımızı ifade etmek için huzurunuza 
gelmiş bulunuyorum. 

Sayın Hazer 3 ncü maddeyi okurlarken «bu 
kanuna bağlı bir sayılı cetvelde yazılı memuri-
yetlerde devamlı olarak çalışanlara umumi hü
kümlere göre ödenecek maaşlarından başka ya
zılı miktarlarda tazminat verilir» şeklinde ifa
de ettiler. Halbuki maddenin tamamım okudu
ğunuz takdirde Savın Hazer'in istihracettiği 
şekilde bir mâna «karmaya imkân yok. «Bu 
kanuna bağlı (1) "sayılı cetvelde yazılı memu-
riyetlerde devamlı olarak çalışanlara umumi 
hükümlere göre ödenecek maaşlarından başka 
Türkiye ve Orta - Doğu Âmme İdaresi Ensti
tüsü asistanlarına...» Kim alacak tazminatı? 
Türkiye... 

MEHMET HAZER (Kars) - Memurlar. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT KÖ-

KER (Devamla) - Hayır. Türkiye Orta - Do 
ğu Âmme İdaresi Enstitüsü asistanları bu ka
nunun 38 nci maddesine göre. Bu kanunda 
38 nci madde yoktur buyurdular. 38 nci 
madde bu kanunda vardır, ikinci »iadesiyle ta
dil edilmektedir. Yani bin liraya kadar tazminat 
verilecektir. 

Ondan sonra devam edlvor; kim alacaktır 
bu kanuna göre tazminat? «...öğretim ve araş
tırma mütehassıslarına ve profesörlerine de bu 
kanunun 32 nci maddesinde yazılı miktarlarda 
tazminat verilir» Eğer Sayın Hazer rtbi anla
mak mümkün obaydı, profesörlere ve asistan
lara hangi şekilde, "bu kanunun hangi maddesi
ne göre tazminat verileceği kanun metninde 
yazık olduğu halde memurlara hanPİ maddeye 
göre tazminat verileceği de zikredilir ve bu su
retle memurların da tazminat alması temin edi-
lirdi ' 

Kaldı ki, bu kanun 5 Temmuz 1958 tarihli 
Resmî Gazetede neşredilmiş 7163 sayılı Kanun 
ve bugüne kadar yapılan tatbikatta asistanlara 
200 lira, öğretim ve araştama uzmanlarına da 
300 ika tazminat ödenegelmiştir. Bugüne kadar 
adı ;;ecen müessesede çalışan memurlara bir tek 
kuıu:, 'tazminat ödenmemiştir. Sadece asistan
lara/öğretim görevlilerine've profesörlere taz
minat ödenegelmektedir. Eğer Saym Hazer ar-
kadaşımız lütfederler ellerinde bulunan 7913 sa
yılı Kanunun 19 ncu maddesini okumak lûtfun-
da bulunurlar ise aynen şöyle denildiğini göre
ceklerdir: «Bu kanuna bağh (1) saydı cetvelde 
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yazılı memuriyetlerde devamlı olarak çalışanla
ra umumi hükümlere göre ödenecek maaşların
dan başka asistanlar için ayda 200 lira, öğretim 
ve araştırma uzmanları için ayda 300 Kra tazmi
nat verilir» hükmünü göreceklerdir. 

Eğer kendilerinin iddiasını kabul etmek 
mümkün olsa memurlara ödenecek tazminat 
miktarım da kanunun zikretmesi lâzımdı. Böyle 
bir hüküm yok beyefendi. Bu itibarla Sayın Ha-
zer'in teklifine Komisyon olarak katılmadığımı
zı, madde metninde her hangi bir hatanın mev-
cudolmadığmı huzurunuzda beyan ediyorum. 
Saygılar sunarım. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon Başkanı teşek
kür ederim efendim. 

Sayın Somunoğlu buyurunuz, efendim. 

EDİP SOMUsBĞLU (Erzurum) - Muhte
rem Başkan, değerli arkadaşlar, bu kanunca ka
bul edilen tazminat, yeknesaklığı temin maksa
dına matuf olduğu yani sosyal adaleti tesise ya
ramakta bulundu*™ anlaşılıyor." Profesörlerden, 
doçentlerden başka bilhassa'asistanlann da kıs
men olsa refahını temin etmek teindir.* Asistan-
l a m profesörlerin, doçentlerin yardımcıları ay
nı zamanda indilerini de istihlâf edeceklerdir. 
Burada şimdi 3 ncü maddede «Orta - Do*. Âm-
me İdaresi Enstitüsü asistanlara bu tanım» 
diye devam ediyor Vakıa benin'arz edeceğim 
hususlar-, dafe evvel Savın Bakaran ve aVu 
zamanda Komiyon Baskını ve üyelerinden ce-
vabalmış bulunuyorum Faka» konuşmam" daha 
ziyade temenni mahiyetindedir". 

Şimdi burada yine evvelce old-ığu gibi mese
lâ Full - Time de olduğu gibi bir vilâyette bir 
yerde bir İnsım asistanlar veya orada çalışanlar 
tazminat alır, avm bakanhğa mensup veya aynı 
şekildeki bir müessesede çalışanlar Full - Time 
olmadığı için onlar aynı şekilde çalıştıkları hal
de yine tazminat alamazlar. * * 

224 sayılı Kanunda da, Sağlık hizmetlerini 
sosyalleştirme Kanununda da aynı şekilde ada
letsizlik meydana gelmiştir. Orada mahrumiyet 
zamları verilir, tazminatı verilir, diğer memur
lar almaz. Şimdi burada da üniversiteye bağlı 
asistanlar tazminat alıyor, diğerleri alamıyor. 

Sayın Bakan buyurdular ki, «Bu da 472 sa
yılı Kanunla telâfi edilecektir.» Tahmin ediyo
rum bir 500 Sıra teklif edilmiştir. Uzun zaman
dan beri beklemektedir. Şimdi* yine aynı şekilde 
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bu kanunla bir ikilik meydana çıkmaktadır, 
Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerdeki asistan
lar 200 lira alırken, diğer asistanlar 1 200 lira 
sosyal hizmetler asistanları 1 200 lira almakta 
devam edecekler.. 

Şimdi bundan başka bir de Âmme İdaresi 
Enstitüsü asistanları* aldığı halde Sosyal Hiz
metler Akademisi asistanları almamakta. Sosyal 
Hizmetler Akademisi mezunlarına da yine 7355 
sayılı Kanun gereğince sosyal hizmetler müte
hassısı unvanı verilmiştir ve Millî Eğitim Ba
kanlığından da bunlann tüzükleri ve diğer hu-
susları geçmiştir. Yalnız bu hususta da aydın
lanmış bulunuyorum. Teşkilât kanunları olma
dığı için verilemedi deniyor. Bunlarm biran ev
vel alâkalı bakanlıklardan tazminat kanunları-
m ve diğer büyük boşluk bırakacak ve devamlı 
olarak üniversite hastanelerine hücum edilecek 
ve orada asistan fazla olacak. Fakat ona muka
bil diğer hastaneler asistan bulamıyacak. Bun
ların da biran evvel kanun veya Sayın Bakanın 
buyurduğu gibi 472 sayılı Kanunda eğer karar
nameyle oluyorsa bunların da biran evvel refaha 
kavuşturulmaları ve ikiliğin ortadan kalkması
nı temenni etmekteyim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Somunoğlu teşekkür ede
rim efendim. Sayın Artukmaç buyurun efendim. 

SADIK AHTUKMAÇ (Yozgat) - Muhte
rem arkadaşlar, müzakere etmekte olduğumuz 
bu 3 ncü madde; gerek muhtevası ve gerekse 
şekli bakımından son derece hatalıdır ve kanun 
metninden çıkarılması gerekmekte olan bir mad-
dedir. * 

Sayın Hazer arkadaşımın ifade ettiği gibi 
bu madde memurları da kapsamı içine almakta
dır. Her ne kadar Sayın Komisyon Başkanımız 
buna iştirak etmemiş ise de metni okuduğumuz 
takdirde durum daha aydınlanacaktır. 

Madde : 3. - «7163 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Mad-
de : 19. - Bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
yaz* memuriyetlerde devamh olarak çalışanla
ra, umumi hükümlere göre ödenecek maaşlardan 
başka tazminat verilir» diyor. Bir sayılı "cetveli 
okuyorum. Bir saylı cetvelde «Öğretim üyele¬ 
rinin dışında diğer memurlar da var. Memuri-
yetler diyor : Umummüdür muavini, umumi kâ
tip, büro şefi, ayniyat ve levazım memuru, bi
rinci mümeyyiz, kütüphane memuru Bu bakım
dan hatandır ta bir 
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İkincisi, kanunun maksat ve gayesi dışına 
çıkıldığı da anlaşılmaktadır. Türkiye ve Orta -
Doğu Âmme idaresi Enstitüsü asistanlarına da 
bu hüküm teşmil edilmiştir. O halde bu hükmün 
hastane asistanlarına ve daha hatırımıza gel-
miyen diğer ilgili kimselere de teşmili tabet
mektedir. Biz esasen bu noktai nazarı savun-
maktayız. 

Şimdi daha mühim olan nokta şudur arka
daşlarım : Bu kanun bu metni 7163 sayılı Ka
nunun 19 ncu maddesini değiştirmekte. Şu hal
de elimize aldığımız zaman 7163 sayılı Kanu
nun 19 ncu maddesi yerine bu metni koyaca
ğız. 7163 sayılı Kanunun yerine bu metni koy-
duğumuz zaman ve 7163 sayıh Kanun içinde 
mütalâa ettiğimiz zaman, bunun ne kadar ha
talı olduğunu şimdi sizlere arz edeceğim. 

Bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yani 
7163 saydı Kanuna bağlı bir sayılı cetvelde 
yazılı memuriyetlerde devamlı olarak çalışan
lara, umumi hükümlere göre ödenecek maaş
larından basfca Türkiye ve Orta - Doğu Âmme 
idaresi Enstitüsü asistanlarım* bu kanunun 
38 nci, öğretim ve araştama mütehassıslarına 
ve profesörlerine bu kanunun 32 nci maddesin
de yazılı miktarlarda tazminat verilir. Şimdi 
hangi maddelere göre tazminat veriyoruz. Bu 
kanunun 32 ve 38 nci maddelerine göre diyo
ruz. Bu Kanun hangi taundur? 7163 sayüı 
Kanundur. 7163 sayılı Kanunda açıp bakarsak 
32 ve 38 nci maddeler yoktur. Burada yanlış 
olan şu, bu taundan maksat 4936 sayıb. üni
versiteler Kanunu kasdedilmektedir. Halbuki 
şu metni alıp da şu tadil maddesini 7163 sa
yılı Kanunun içine koyduğumuz zaman, bu 
taun deyince o kanunun 38 ve 32 nci madde
lerini ararsak bulamıyacağız. E. a ç * kalıyor. 
Şu halde bu tamamen kanun tekniğine ve ted
vin esaslarına aykırı bir tutum ifade etmekte
dir. Sayın Hazer arkadaşını da zannediyorum 
fcd bunu demin isabetli olarak arz etmek iste
mişti, bendeniz de aynı fikirdeyim ve şu ba
kımdan tamamen hatalıdır. 

— Sayın Köker arkadaşım bunu yerini gös
teririm, demişler ama o gösterdikleri madde 
4936 sayılı Kanunun maddesidir. 7163 sayılı 
Kanunun maddesi olmadığına göre burada hata 
vardır. Ya düzeltmek İtam 4936 saydı Üniver
siteler Kanununun 38 nci ve yine aynı kanunun 
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32 nci maddeleri uygulanır, demek lâzım. Aksi 
halde, bu hiçbir hüküm ifade etmemektedir. 
Tatbikatçıları tamamen müşkül duruma sokan 
ve ölü doğan bir madde olarak meydana çıka
caktır. Bu bakımdan bu maddenin metinden çı
karılmasında zaruret vardır. Bendeniz bu mad
denin çıkarılması için bir önerge takdim ediyo
rum. Veyahut da Sayın Komisyon uygun gö
rürse maddeyi geri alır, buna göre yeniden bir 
tedvin şekline gitmesi gerekmektedir. 

Saygılanmı sunarım. 

BAŞKAN - Sayın Artukmaç, teşekkür ede
rim. 

Buyurun Sayın Atalay. 

SIEEI ATALAY (Kars) - Muhterem arka
daşlarım, bir şeyi çok iyi hatırlıyorum. 933 sa
yılı Yetki Kanunu görüşüldüğü sırada yine böy
le bir geç zamandı. Saym Gündoğanla 120 nab
zı ata ata beraber burada Cumhuriyet Senato
sunun sayın üyelerine getirilen tasarının Ana
yasaya aykırılığı için dökmediğimiz dil, başvur
madığımız çare kalmadı. Ama tıpkı şimdiki gibi 
çoğunluğu te-,kil eden grup, ısrar edVordu. Ko
misyon ve Hükümet yerinde ba sh taymetli ar
kadaşlarımız oturuyorlardı. Ve'biz Anayasaya 
aykın bir tasandır, bu şekilde getirilen metin
ler doğru değildir dedikçe bizi dinlemiyorlardı. 
Ve Sayın Seyfi Öztürk'ü hatırlarım, bir yüksek
ten bakma havası içerisinde inandırıcı bütün 
tekliflerimizin nasıl 'reddedildiğini şimdi hatır-
lıyorum. Ama, acı hakikat ki, iki yıl sonra da 
olsa, Anayasa Mahkemesi söz konusu edilen ka
nunu iptal etti ve böylelikle siyasi ve yasama 
hayatımızda bir kere daha meselelerin objektif 
düşünce prensipleri dışında ve kanun yapma 
tekniği dışında, Anayasa prensipleri dışında, 
sadece oy çoğunluğu 'ile çözüme götürülemiye-
ceğinin haklılığim acı olarak da bize gösterdi. 

Deminden beri uğarşıyoruz, diyoruz ki, çok 
hatalı bir kanun, yanlışlıklarla dolu bir kanun 
ve ölü doğacak bir kanun. Yapmayın, etmeyin, 
elbirliği ile bu hatayı beraberce düzeltmenin 
çaresini bulalım. Ama, yine oy çoğunluğunun 
hâkimiyeti kendisini göstermekte ve hayır biz 
mutlak surette bu tasarıyı çıkaracağa Oy ço
ğunluğu ile çıkarabilirsiniz. Ama, bir şeyi bile-
ceksiniz M, bu yasa başından sonuna kadar ha-
tahdır, yanlıştır, yanlış hükümlerle dopdoludur; 
kısa bir zamanda kendiniz de bunun yanlışlığım 
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müşahede edeceksiniz. Ne diyor arkadaşlarımız 
size?... 7163 sayılı Kanunun 19 ncu maddesini 
değiştiriyor 3 ncü madde. 19 ncu madde nereye 
gidecektir? Değiştirdiği yer. Değiştirdiği yere 
gittiği zaman 32 ve 38 nci maddeleri nasıl tat
bik edeceksiniz? Mümkün değil. Bakın, şu cüm
lenin tarzı terekkübüne : « .... asistanlarına bu 
kanunun 38 nci .... » ne 38 nci? Yani, kanun tek
niği denen bir şey yok. 38 nci, ne 38 nci?... vir
gül, « . . öğretim ve araştırma mütehassısları
na ... » şimdiye kadar görünüz mü 38 nci mad
de diye bir şey? Bir madde ifade eder. 38 nci 
madde 38 nci ama ne 38 nci?... « .... öğretim ve 
araştırma mütehassıslarına ve profesörlerine ...» 
Şimdi Sayın Bakanı üç saat önce gayet besus 
çehresi ile dinliyorduk. Diyordu ki, «hastaneli
de çalışan asistanlar; sadece bir asistan kelime
sinden do lay ı kendilerine nasıl tazminat vere-
lim?» Ve insan bir bakıma hak veriyordu Sayın 
Bakana Hele şu 3 ncü madde de gelmese idi, 
Sayın Bakan kendilerini ne kadar da haklı gö
recek ve ne kadar da haklı gösterecekti. Ama 
şimdi geliyoruz 19 ncu maddeye. 7163 sayılı Ka
nunun19 ncu maddesinde Sayın Hazer ve Sa
yın Artukmaç okudular orada bâzı memurlara 
da veriyorsunuz Bu tezatlar nereden geliyor? 
Hani diyordunuz Sayın Bakan siz burada; «sa
dece üniversitede öğretim görevi yapan asistan
lara yoksa hastanede asistan olarak ihtisasla
rım, yapanlara bu nasn ve r i l im ^yordunuz 
Sadece üniversite ile İ M İ Ama biraz önce ya 
bu tertip tarzı ile 3 ncü madde vani 7163 sayılı 
Kanunun 19 ncu maddesini S i s t i r e n Biz ki 
burada biraz okur yazar insanlar olarak ve 
yasa tertibinde emekleri geçen insanlar olarak 
şu mad^" ürerinde bir akasmaya varamıyoruz 
Biz diyoruz"ki «bundan a T s a y ı l ı cetvelde ya. 
rh memı-ivV'ierde d - a m l olarak çalışanlara 
hükmü içinde "(1) sayılı "cetvelde olanlara da 
bu verilir. Kayır diyor Sayın Komisyon Başkanı. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT 
KÖKER (Ankara) - Orada miktarı yok ki, 
kaç para vereceğiz Sayın Atalay? 

SIRRI ATALAY (Kars) - Hayır diyor Sa
yın Komisyon Başkanı sevgili Köker. Diyor ki, 
bu sadece bilMıara gelecek olan Türkiye Orta -
Doğu Âmme İdaresi Enstitüsü falan.. Bunlara 
ilişkin derseniz biz de hayır diyoruz. Bunu bu 
şekilde anlamaya imkân yok. Demek ki, madde 

o şekilde hazırlanmış ki, o kadar hata ile dolu 
ki, biz henüz burada' ne anlama geleceğini tar
tışıyoruz. Ne anlama geleceğini tartıştığımız bir 
maddeyi Türkiye'nin yasa hayatına gönül rahat
lığı içerisinde nasıl tevdi edeceğiz? Niçin buna 
vuzuh vermiyeceğiz? Sayın Artukmaç'la biz be
raberce diyeceğiz ki, 38 ilâ 32 nci maddelerin 
tatbiki ile, bu mümkün olmıyacak. Karşılıklı 
olarak biz bir inadın içinde değiliz ki, illâ hayır 
bu yasa çıkmasın demiyoruz. Diyoruz ki, yan
lışlıklarla" doludur. Vuzuh verelim, berraklığa 
kavuşturalım. Hattâ gerekirse, içtüzüğün 76 nci 
maddesini işletelim. Bir usul bulalım da mükem
mel çıkabilsin. Hayır, diyorsunuz bu hata ile, 
bu yanlışlıkla, çıksın ve ne şekilde anlaşılırsa 
anlaşılsın. Şimdi Sayın Köker, siz cok olgun ve 
çok objektif bir arkadaşımızsınız. "mc siz, «bu 
kanunun 38 nci..» diye "bir cümlesinin şimdiye 
kadar yasalarda gotiğini gördünüz mü?" Nedir, 
bu 38 nci? Maddedir ama, 38 nci diye yasa ha
yatımızda bu şekilde çocukların alfabelerindeki 
ibare yanlışlıkları içerisinde «inci» ile biten cüm
leleri getiremeyiş Etmeyin, eylemeyin, hatalar
la dolu. Lütfedin bir yolunu bulalım. 76 nci 
maddeyi mi kullanacağa, ne yapacağız; madde
lere o-erçek yönlerini verelim. Biraz önce Sayın 
Artukmaç'ın okuduğu şekilde 19 ncu maddeye 
sarahat verelim. Şayet; 19 ncu madde ki - asıl 
değiştiren 3 ncü maddedir - 3 ncü madde bizim 
a n l a d ı ğ ı z mânada ise, Sayın Somuncuoğlu'-
nun ded^i <ribi, hastaelerdeki asistanların ka
bahati ne°* Onlar niçin bu tazminatlardan yok
sun kalsın? Onlar da asistan Ama Sayın Bakan 
ne demimi burada? «Ben münhasıran üniver
site » Kesin olarak üniversitenin dışında hiç 
kimse almıva-ak mıdır? İfade edilsin "kesin ola
rak Ama b i r V - n bir kişi alırsa o zaman kar
şınıza biz de e ıWağız Hani siz diyordunuz tek 
kişi a l n n y a c a i ^ Üniversitelerin dışında ya
hut biraz ön^e Sayın B a k s ı n saydık akademi-
lerin falan İ ş ı n d a ' üniversite asistanlarının 
dışında" bir umum müdür veyahut üniversitede 
çalışan her hano-i bir memur alırsa " vakanıza 
y a ^ - a h a k k J bize veriyor musunuz' Bunu 
k e S T olarak İ d e ediyor musunuz? Ama yarın 
tec-IM ^ e olmaza ya yamlırsa' Kime ola-
c-W G e X e r i d i k mi? Yo' Çünkü yasamada 
m e s u l i y e t l e rZ\ olmuyor * Bu yasama umu-
mun'sorumlul-^a ^-tındadır. Yarın bu hatalı 
tatbikattan dolayı Sayın Millî Eğitim Bakanı 
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siz sorumlu değilsiniz. Ben de depim, Saym 
Köker de değildir. Sorumlu olan Cumhuriyet 
Senatosudur. Görevini yerine getirmiyen, ka
nunun üzerine eğilmiyen Cumhuriyet Senatosu-
dur, Millet Meclisidir. Yarınki, bu tatbikatın 
kötülüğünden dolayı ne sizin, ne de benim ya
kama yapışmıyacdklardır. 

BAŞKAN - Sayın Atalay, iki dakikanız 
var efendim, hatırlatırım. 

SIRRI ATALAY (Devamla) - Bütün bu 
madde kötülüğü üe beraber kalacaktır. Bunu 
elbirliği ile berraklığa kavuşturalım. Ama oy 
çokluğu ile getireceğiz derseniz o başka mesele. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Atalay. 
Sayın Kayalar, buyurunuz efendim. 
ŞEREF KAYALAR (Bursa) - Konuşmı-

yacağım. 
BAŞKAN — Konuşmıyacak mısınız efen

dim? 
3 ncü madde üzerinde söz istiyen sayın üye?.. 

Yok. 3 ncü madde üzerinde takrirler var, oku
tuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Müzakere edilmekte olan Üniversite Tazminat 

Kanununun 3 ncü maddesinin şifahen arz etti
ğim sebepler dolayısiyle metinden çıkarılması
nı arz ve teklif ederim , 

Yozgat 
Sadık Artukmac 

BAŞKAN - Vakitten tasarruf etmek 'için 
takrirleri teker teker sıraya koydum ve buna 
göre müzakeresini yapacağım. 

Çıkartmak talebi üzerindeki önergeyi dinle
diniz. Söz istiyen sayın üye?.. Yok. önergeyi 
oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... önerge reddedilmiştir, efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
4936 sayılı Üniversite Kanununun bâzı mad 

delerinde değişiklik yapı lmlnadair tonunta¬ 
sarısının 3 ncü maddesine bağlı 19 ncu maddeye 
aşağıdaki fıkranın eklenmesi arz ve tekBf ede 
riz 

«Bu kanunun hükümlerinden Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığma bağlı asistanlar da fay
dalanır.» 

Urfa Mardin 
lEtem Karakapıcı Abdülkerim Saraçoğlu 

Erzincan 
Fehmi Baysoy 
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BAŞKAN - önerge üzerinde söz istiyen sa
ym üye?.. Yok. 

Sayın Hükümet, önergeye katılıyor musunuz 
efendim?.. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Edirne Milletvekili) - Katılmıyoruz. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT KÖ

KER (Ankara) - Katılmıyo'ruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet ve Saym Ko

misyon önergeye katılmıyorlar, önergeyi oyla
rınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... önerge reddedilmiştir, efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
4936 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin a<a 

ğıdaki şekilde kabulünü arz ve teklif ederiz * 
""ffiyj ' Kars . 

Adil Altay Mehmet B n , 
Yozgat Adana 

Sadık Artukmac Mukadder öztekin 
Zonguldak * Sivas 

Mehmet Ali Pestilci Hüseyin öztürk 
Tabiî Üye Maraş 

Suphi Cürsoytrak Hilmi Soydan 

«Madde 3. - 7163 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.» 

Madde'19. - Bu kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde yazılı memuriyetlerde devamlı olarak 
çalışanlara umumi hükümlere göre ödenecek 
maaşlarından başka, Türkiye ve Orta - Doğu 
Âmme idaresi Enstitüsü, Devlet hastaneleri, Gü
zel Sanatlar Akademisi, Sosyal Hizmetler Aka
demisi, Eskişehir Ticari ve iktisadi ilimler Aka
demisi asistanlarına bu kanunun 38 nci ve yö
netim ve araştırma mütehassıslarına bu kanunun 
32 nci maddesinde yazıh miktarlarda tazminat 
verilir.» 

BAŞKAN - önerge üzerinde söz istiyen sa
ym üye?.. Yok. 

Saym Hükümet ve Sayın Komisyon, önerge
ye katılıyor musunuz?.. ' 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Edirne Milletvekili) — Hayır. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT KÖ
KER (Ankara) - Katılmıyoruz. 

BAŞKAN - Saym Hükümet ve Saym Ko
misyon önergeye katılmıyorlar, önergeyi oyla
rınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... önerge reddedilmiştir, efendim. 
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3 ncü maddeyi oylanıra arz ediyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... 3 ncü madde 
kabul edilmiştir, efendim. 

Madde 4 . ' - 28 . 10 . 1960 tarih ve 119 sayü. 
Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 4 ncü 
madde kabul edilmiştir. 

Sayın C. H. P. Grup Baskanvekili Sayın 
Fikret Gündoğan tarafından tasarıya 5 nci mad
de olarak eklenmesini talep eden bir önerge 
var, okutuyorum, efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

4936 sayılı üniversiteler Kanununun 20 nci 
maddecin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Madde (5 nci madde olarak metne eklen
mek) itere 

«Madde 20. - Üniversite öğretim kurum
larında açılacak aylıklı doçentlikte görevlendi
rilecekler, 19 nen madde 'gereğince yapılacak 
imtihanı başarmış olanlarla Türk üniversitele
rine denk yabancı üniversitelerde en u iki yıl 
eylemli doçentlik veya bunun dengi akademik 
görev yapmış olanlar arasından seçilerek ilgili 
yönetmelik uyarınca tâyin olunurlar» 

O. H. P. Grup Baskanvekili 
istanbul 

Fikret Gündoğan 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Yok. Sayın Hükümet ve Sayın Ko
misyon?... 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Edime Milletvekili) - Katılmıyoruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT 
KÖKER (Ankara) - Katılmıyoruz. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet ve Sayın Ko
misyon önergeye katılmıyorlar. Önergeyi oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Önerge reddedilmiştir, efendim. 

İstanbul Senatörü Sayın Fikret Gündoğan'm 
müzakere etmekte bulunduğumuz kanun tasarı
sına 6 nci madde ilâvesini teklif eden bir öner
gesi var, okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Madde 6. - 4936 sayılı Kanunun 27.10.1960 

tarih ve 115 sayılı Kananla değiştirilmiş bulu-
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mm 31 nci maddesinin sağıdaki şekil* değiş-
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 6 nci madde 
olarak metne eklenmesi. 

«Madde 31. - Asli görevleri üniversitede 
veya bir üniversiteye bağh olmıyarak açılmış 
fakültelerde veya bunlara bağlı yüksek'okul 
veya kurumlarda olan öğretim üyeleri ve öğre
tim yardımcıları resmî veya özel' her hangi bir 
kurumda aylıklı, sözleşmeli, ücretli veya ücret
siz ek görev alamazlar, serbest meslek faaliye
tinde bulunamazlar. Bütün çalışmalarını bağlı 
oldukları üniversiteye hasredUir.' 

Ancak, üniversite öğretim üyeleri ve yar
dımcıları, ilgili üniversite senatosunun karan-
na ve tesbit edeceği esaslarla şartlara bağlı 
olarak, üniversite dışındaki resmî öğretim ve 
araştırma kurumlannda görev alabilirler ve 
ilgili üniversite senatosunun uygun bulması 
şartiyle, resmî kurumlarda memleket kalkm-
masiyle Ugai konularda araştırma ve uygulama 
yapabilirler» 

istanbul 
Fikret Gündoğan 

BAŞKAN - Önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye?. Yok. 

Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon?... 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 

(Edime Milletvekili) - Katılmıyoruz. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT KÖ

KER (Ankara) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet ve Sayın Ko

misyon önergeye katılmıyorlar. Önergeyi oyla
rınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Önerge reddedilmiştir, efendim. 

İstanbul Senatörü Sayın Fikret Gündoğan'm 
müzakere etmekte bulunduğumuz kanun tasarı-
sına 7 nci bir madde ilâvesini teklif eden bir 
önergeleri var, okutuyorum, efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Madde : 7. 
4936 sayılı Kanunun 26 ne. maddesinin aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. (7 nci madde olarak metne eklenmek üzere) 

«Madde 26, - Profesörler, bu kanunun 24 
ncü maddesindeki şartlan haiz doçentler ile 
Türk üniversitelerine eşitliği üniversiteler arası 
kurulca kabul edilen bir yüksek öğrenim kuru
munda en az iki yıl bilfiil profesörlük yapmış 
adaylar arasında, profesörler kumlu tarafından 
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yönetmeliği gereğince seçilirler ve Senatonun 
uygun bulması üzerine müşterek kararla tâyin 
olunurlar. 

Ankara, İstanbul ve İzmir'de kurulmuş üni-
versitelerde o üniversitelere ihtiyaç gösterdiği 
takdirde her hangi bir kürsüde veya bilimde ay
nı bilim veya uzmanlık dalında atanıms birden 
fazla öğretim üyesi varsa, bunlar beş yllda bir, 
sıra ile ve bir ders yılı için Ankara, İstanbul ve 
İzmir dısmda Türkiye'de kurulmuş bir yüksek 
resmî öğrenim kurumunda öğretim, eğitim ve 
araştırma görevlerinde bulunurlar. 

Sırası geldiği halde bunu yapmıyan profe
sörlerin tazminatları kesilir ve bu kanunun 62 
nci maddesi gereğince yurt dışına gönderilemez-
ler. 

Ankara, İstanbul ve İzmir dısmda benzeri 
bir bilim kurumu bulunmadığı veya ilgili profe
sörün hizmetine ihtiyacolmadığı büyük merkez
ler dışındaki öğrenim kurunfenca 'bildirilen 
hallerde profesörlerin bu merkezler dışındaki 
hizmetleri Senatoca her seferinde birer yü erte
lenir.» 

İstanbul 
Fikret Gündoğan 

BAŞKAN - Önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Sayın Hükümet önergeye katılı
yor mu?... Katılmıyor, Sayın Komisyon?... Ka
tılmıyor. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) - Sayın 
Başkan bir sual soracaktım. 

BAŞKAN - Efendim oylamaya girmiş bu
lunuyoruz. Oylama sırasında söz veremiyeceğim. 

Efendim, Sayın Hükümet ve Sayın Komis
yon önergeye katılmıyorlar. Önergeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Önerge reddedilmiştir efendim. 

EK MADDE 1. — Asli görevleri üniversite
lerde bulunan öğretim üyeleri ve yardımcılarına 
7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmü uy
gulanmaz. 

Özel kanunlarla, üniversitelerde ve üniversi
telere bağlı öğretim kurumlanndaki öğretim 
üyelerine ve öğretim yardımcılarına tanınmış 
olan haklar saklıdır. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylannıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Ek birinci mad
de kabul edilmiştir efendim. 

27 . 10 . 1969 O : 1 

Muhterem senatörler ek ikinci madde üzerin
de takrirler var okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
4936 sayılı Kanunun değiştirilmesi hakkın

daki Kanuna aşağıdaki ek maddenin 2 nci ek 
madd» olarak 'eklenmesini arz ve teklif ede-
rim " 

Ek madde 2. — Doktor unvanını veya tıpta 
uzman yetkisini almış olan asistanlan, fakülte 
genel kurulu, ihtiyaç halinde derste imtihan 
yapmakla görevlendirebilir. Bu görevlendirme 
ilgilinin doçentlik imtihanını aksatmşyacak öl
çüde olur. 

C. H. P. Grup Başkanvekili 
istanbul 

Fikret Gündoğan 

BAŞKAN - önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye? 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Bir su-
al soracağım efendim. Geçen defa sordurmadı-

BAŞKAN - Sayın Gündoğan biz hakikaten 
hukuk nizamına uygun hareket etmeye gayret 
ediyoruz. «Geçen defa sordurmadınız» dediniz. 
Yanlıştır. Çünkü sordum, işaret buyurmadınız. 
Oylamaya geçtim o sebepten zatıâliniz sual so
ramaz oldunuz. Simdi bu takririniz üzerinde ko-
nuşmak istiyor/anız zatiâlinize söz veriyorum. 
Buyurun efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) - Değer
li arkadaşlarım, hakikaten sual sormak üzere 
huzurunuza geldim. Sayın Bakan, biraz evvel 
verdiği ve istanbul, İzmir ve Ankara üniversi
telerinde öğretim görevlisi profesörlerin ve yar
dımcılarının, ö z e k l e profesörlerin Ankara, 
izmir ve istanbul üniversitelerinin ihtiyaçlarım 
karşılamak üzere oralara beş senede bir defa 
yahut münasip gördüğü zaman zarfında gitme
lerini kapsıyor diyor Oradaki üniversitelerde 
öğretim işinin ,aksamamasını, efendim... 

BAŞKAN - Sayın Gündoğan zatiâlinize ek 
ikinci madde üzerinde konuşma fırsatı veriyo
rum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) - Buna 
katılmadılar. Şimdi, ek ikinci madde üe dokto
ra yapmış asistanların öğretim görevini yük
lenmelerini, ders vermelerini ve imtihanda bu
lunmalarını kapsıyan bir önerge veriyorum. Ka-
tılıp katümıyacaklannı bilmiyorum ama, biraz 

1 5 -



0. Senatosu B : 7 1 27 . 10 . 1969 O : 1 

evvel katılmadıklarına göre buna da katılmaz
lar endişesi ile huzurunuzu işgal ettim. Buna 
da katümazlarsa bir sualim oluyor. Buna 
Türkiye'de Ankara, izmir ve İstanbul üniversi
teleri dışındaki üniversitelerin hoca ihtiyaç. 
yok mudur? Bunu hatırlıyorum buradan bir
takım teşvik tedbirleri ile birtakım hocala
rın oraya gitmesini sağlamak için günlerce 
uğraştığımızı hatırlıyorum. Simdi.' bir fırsatı 
gelmîs tazminat kanunu di>orsunuz, bir re
form diyoruz. Çünkü bizim anladığımıza göre 
bozuk düzene bağlı olmıyan bir yerde reform ol
maz. O ki reformu kabul ediyorsunuz, demek ki, 
oradaki düzen bozuktur. Reform, bozuk düzenin 
düzeltilmesi için girişilen bir harekettir Ama, 
dediler M, düzen bozuktur, siz gittiniz dışJ 
rıya düzen bozukluğunu anlattınız. Bugün 
bu kadarhk anlattık, yarın daha cok anlata
cağız, ama sizin de ikrar ettiğinizi'burada tes
cil ediyorum. Demek ki, düzen bozuk ki, re
forma gidiyorsunuz E., şimdi smn o üniver
sitelere hoca göndermeye ihtiyacınız yok mu? 
Veya asistanların ders vermeleri ve imtihanda 
bulunmaları, üniversitelerdeki bunahmı karşı
lamaz 'mı? Buna niye katılmazsınız» Daha ev
vel bunu düşünmediniz mi? Düsündünüzse niye 
çıkardınız» Demek istediğim 'sudur : Bunlar 
masum ve' üniversitelerin âcil ihtiyaçlarını gi
dermeye matuf tekliflerdir Lütfediniz katı
lınız Bundan bir sey ckmaz Buradan bu 
kanun nereye gider' ' Meclise gider Mecliste 
kaç gün kalır? Bir 'ay kalır kalmaz efendim 
5 -10 gün içinde c-kr 5 ,- 10 gün bu- şey 
ifade etmez " 5 ay 'bekliyenler 5 oün" daha 
beklerler ama üniversLlerimizde° de birta
kım ameliyeler, voliyi- iht'vaca cevap veririz 
O bakımdan K-tf»>sinl- ' bu ihtiyaçları yoksa 
katılmasınla- Varsa hele bundan sonra ge 
tirecekleri bir ka ' İn tasarısında bunlar üç 
büyük merkeLeta üniversitede görevli olan 
hooala™balka vere^^nakH asistanların ders 
veme maddesi varsa o zk^an o ihtiyacın 
neTn bıTkadar hsa zamLîa d ^ L â ™ sor 
mlk benim hakkım I c a t o 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Gün-
doğan.Buyurun Sayın Millî Eğitim Bakanı. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
( Edirne Milletvekili) - Muhterem Başkan ve 
muhterem üyeler, kanunun ne maksadı taşı
dığını baştan beri izah etmiştik. Bu sebeple 

bu meselelerin yalan zamanda Yüksek Par
lâmentoya sunulacak kanun tasarısı içinde 
etraflı olarak buradaki gibi hemen bir mad
de ile öbür maddeler üzerinde ne giW aksak
lıklar yapacağı bilinmeden dikkate alınma
dan değil, dört başı mamur tam bir bütün için
de Yüksek Parlâmentoya sunulacaktır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN - Sayın Bakan teşekkür ede
rim. önerge üzerinde söz istiyen'sayın üye? 
Yok. Sayın Bakan... Katılmıyorsunuz. Sayın 
Komisyon Başkanı?... Katılmıyorsunuz. Sayın 
Hükümet ve Sayın Komisyon önergeye katıl
mıyorlar. önergeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Önerge reddedil
miştir efendim. İkinci önergeyi okutuyorum 
efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Gündemimize konu olan ve müzakeresi de

vam eden 1278 sıra sayılı Üniversiteler Tazmi
nat Kanununda noksanlık müşahede etmiş bu
lunuyorum. Söyleki : 

Sağlık ve' Sosyal Yardmı Bakanlığına bağlı 
öğretim ve araştırma hastanelerinde çalışan 
asistan ve başasistan doktorlara tazminat veril
mesi hakkındaki 24 . 5 . 1963 meriyet tarihli 
229 numaralı Kanuna göre tazminat alan dok
tor asistanların da müzakere konusu tasarı ile 
getirilen haklardan istifade etmeleri tefriki to
lemde bakımında lüzumludur. 

Bu ayırımı gidermek için aşağıda takdim 
olunan maddenin 1278 sıra sayılı tasarıya eklen
mesini arz ve teklif ederim. 

Bitlis 
Orhan Kürümoğlu 

Ek madde 2. - 17 . 5 . 1963 tarih ve 229 sa
yılı Kanuna göre tazminat alan asistan ve baş
asistanlar da bu kanun hükümlerinden istiafede 
eder. 

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

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) - Önerge
mi geriye alıyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 
Muhterem senatörler, değiştirge önergeleri, 

madde ilâvesine ait önergeler' okundu ve red
dedildi, 
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Şimdi Saym Gündoğan'm birinci madde üze
rinde verip pynamadığımız önergesi kaldı onu 
okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Bakanlığına 

Görüşülmekte olan (1273) sıra sayılı (Üni
versitelerle ilgili) kanun tasarısı baslığının aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. ' 

Cumhuriyet Senatosu 
C. E. P. Grup Baskanvekili 

İstanbulJ 

Fikret Gündoğan 

«4936 sayıh Üniversiteler Kanununun 
27 . 10 . 1960 tanh"i kanunla değiştirilen 18, 
20, 24, 26, 31, 32, 38 nci maddelerinin değişti
rilmesine ve ek geçici madde ilâvesine ve 7163 
sayılı Kanunun 1îfncu maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı.» 

BAŞKAN - Önerge üzerinde söz istiyen 
sayın üye?... Yok. Sayın Hükümet ve Sayın 
Komisyon önergeye katılıyor musunuz .. Katıl
mıyorsunuz. Saym Hükümet ve Sayın Korniş-
yon önergeye katılmıyorlar, önergeyi oyları
nıza arz ediyorum, önergeyi kabul edenler. 
Etmiyenler.,. önerge reddedilmiştir efendim. 

Geçici madde 1. - Üniversite öğretim 
üyeleri bu kanunun 32 nci maddesinde ,öngö
rülen üniversite tazminatlardı, 1 Haziran 1969 
tarihinden itibaren; üniversite asistanları bu 
kanunun 38 nci maddesinde öngörülen üniver
site tazminatlarını 1 Mart 1989 tarihinden iti
baren almaya hak kazanırlar. 

Bu kanunun 38 nci maddesinin (c), (d) ve 
(e) fıkralarında yer alan öğretim yardımcıla
rının tazminatları da 1 Haziran 1969 tarihinden 
itibaren ödenir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz istiyen 
Sayın üye?.. 

FİKRET GÜÜNDOĞAN (İstanbul) - Bir 
sual, Bakandan. 

B A Ş K A N - B u y u r u n Efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) - Profe
sörlere Haziranda, asistanlara Martta ne zaru
retten? Şu ödeme tarihlerinin Mart ve Haziran 
oluşunda sebep ne? 

BAŞKAN - Sayın Millî Eğitim Bakanı. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 

(Edirne Milletvekili) - Efendim, bu kanunun 
hazırlanmasında âmil olan espriden doğmakta
dır ve bunun neticesi olarak iki tarafın durum
ları, sosyal durumları, malî durumları dikka
te alınmış ve bu sebeple bu kademeli uygula
maya gidilmiştir. 

BAŞKAN^- Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) - Bu sos

yal durumlar, malî durumlar dolayısiyle mey
dana gelen fark ne kadardır acaba, kaç ay fark 
ediyor? 

BAŞKAN - Sayın Bakan cevap vermek is
ter misiniz efendim? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Edirne Milletvekili) - Hayır efendim, lüzum 
görmüyorum. 

BAŞKAN - Hesaplarsınız efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) - Rica 
ederim efendim, sualime cevap verme mecburi
yetindedir, ya menfi veya müspet. Böyle şey 
olmaz. 

BAŞKAN - Efendim madde üzerinde söz 
istiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad-
re kabul edilmiştir efendim. 

Madde 5. - B u kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... 5 nci madde 
kabul edilmiştir efendim. 

Madde ö f - Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

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

*Tümü üzerinde oylama var, muhterem se
natörlerin ayrılmamalarını rica edeceğim efen
dim. 

Efendim, kanun tasarısının tümü üzerinde 
lehte olmak sartiyle Saym Tığlı söz istemiş bu
lunmaktalar/kendilerine söz veriyorum Sayın 
Tığlı buyurunuz efendim. (Yok «esleri) Kanu
nun tümü üzerinde aleyhte ve lehte görüşmek 
istiyen saym üye? Yok. Kanun tasarısını tümü 
ile birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
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edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş, böylece 
taun tasara* kanunlaşmıştır. Memlekete, mü-
lete, ümvemtemize ve Bakanlığımıza hayırlı 
ve uğurlu olmasını dUerim efendim. 

MİLLÎ E&fTİM BAKAM İLHAMİ ER-
TEM (Edirne Milletvekili) - Teşekkür ede-
rim Sayın Başkan. 

27 . 10 . 1969 O : 1 

BAŞKAN - Muhterem senatörler, 28 EMm 
Salı günü öğleden sonra 30 EMm Perşembe 
Sam gün ülarak tatüe ras t ığ ından 7P nei Bir
leşimi Anayasanın 83 ve İçtüzüğün 50 nci mad
desi gereğLe 1 Kasım 1969 Cumartesi saat 
d5,00 te toplanmak i ter1 kapatıyorum. 

K ™ « k i » Kapanına Saati : 23,05 

! > • « ? • - < « 

! 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

71 NCİ BİRLEŞİM 

27 . 10 . 1969 Pazartesi 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

SORULAR VE 
II 

GÖRÜŞME GENEL 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1 - 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 
27 10 1960 tarih ve 115 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 3 2 v e 3 8 n c i maddelerinde değişiklik 
yapılmasına bir ek ve iki geçici madde ilâve
sine ve 7163 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısını Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu (Millet 
Meclisi 1/643-, Cumhuriyet Senatosu 1/1023) 
(S. Sayısı : 1278) (Dağıtma tarihi : 25.10.1969) 



— " - - - . . :1278 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayış, : 

4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 27 . 10 . 1960 tarih ve 115 sayıh 
Kanunla değiştirilen 32 ve 38 nci maddelerinde değişiklik yapılma-
«na , bir ek ve iki geçici madde ilâvesine ve 7163 sayıh Kanunun 
19 ncu maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasansmm Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko
misyon raporu (Millet Meclisi 1 643; Cumhuriyet Senatosu 1/1023) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 915) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 266. 1969 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 9115 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 28 . 5 . 1969 tarihli 98 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 27 . 10 . 1960 tarih ve 115 sayılı Ka
nunla değiştirilen 32 ve 38 nci maddelerinde değişildik yapılmasına, bir ek ve İM geçici madde ilâ-
vesine ve 7163 sayılı Kanunun 19 ncu maddesini değiştirilmesine dair kanun tasarısı, dosyası üe 
birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. Ferruh Bozheyli 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan 24.3. 1969 tarihinde BashmMça İlk Komisyona havale edümiş ve Genel Kuru
lun 28.5. 1969 tarihli 98 nci Birleşiminde öncem ve ivedilikle görüşülerek kalul edilmiştir. (Mil
let Meclisi S. Sayvn : 915) 

Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 24.10. 1969 
Esas No : 1/1023 

Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 28 . 5 . 1969 tarihli 98 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, 4936 sayıh Üniversiteler Kanununun 27 . 10 . 1960 tarih ve 115 say* 
Kanunla değiştirilen 32 ve 38 nci bidelerinde değişiklik yapdmasına, bir ek ve iki geçici madde 
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ilâvesine ve 7163 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin değiştirilmeme dair karnın .tasarısı, Komisyo
numuzun 24 Ekim 1969 tarihli Birikiminde, ilgili Millî Eğitim Bakanı ve üniversitelör temsilcileri 
de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Millet Meclisi metni, 27 . 10 . 1960 tarihli ve 115 sayılı Kanunla değiştirilen 4936 sayılı 
Üniversiteler Kanununun 32 ve '38 nci maddeleri uyarınca üniversitelerde görevli öze t im üyeleri 
Ve yardımcılarının almakta oldukları tazminatların artırılmasını önermektedir . 

Üniversitelerimizin öğretim üyesi ihtiyacının kars.lai.ması, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânın
da da ifade edildiği veçhile, her şeyden önce, asistanlığın ve 'öğretim üyeliğinin 'eazip hale getiril
mesine bağlı bulunmaktadır. Üstün vasıflı gençlerin öğretim üyeliğine yöneltilmeleri yolunda 
gösterilen çabaların, sağlanacak malî imkânlar or anında başarıya ulaşacağı bir vakadır . 

Halen üniversitelerde görevli bulunan"öğretim üyelerinin ve yardımeılarının, toplum içindeki 
fonksiyonlarına ve çalışma güçlerine uygun bir malî statüye kavuşturulmaları; hem öğretim üye
liğinin çekici bir nitelik kazanması, hem de eğitim ve öğretimin yanında Üniversiteler Kanunu
nun bir vazife olarak yüklediği ilmî inceleme ve araştırmaların yeterli ölçüler içinde yapılabilmesi 
bakımından zaruri görülmektedir. 

Oysa, 115 sayılı Kanunla değiştirilen 4936 sayılı Üniversiteler Kanununa tabi üniversitelerde 
.görev alan öğretim üye ve yardımcılarının malî statülerindeki yetersizlik, değerli e l e m a n W , üni
versiteye nazaran 'çak daha iyi imkânlar sağlıyan 'kurumlan tercih etmelerine setbebolmakta ve 
bunları üniversite dışında iş aramaya sevk etmektedir. Bu bal, aynı 'zamanda asistanlık kadroları
nın boş kalmasına yol açmakta veya arzu edilen yetenek ve nitelikteki elemanlarm öğretim üye
liğine intisabetmelerini güçleştirmekte, hattâ önlemektedir. 

Diğer taraftan, maaş ve üniversite tazminatı 4936 sayılı Kanun hükümlerine bağlanan üniver
siteler ile, ücretleri özel kanun ve statülere göre verilmekte olan üniversitelerimiz arasındaki üc
ret dengesizliği de, 4936 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık ve tazminat alan üniversite öğretim 
üyelerinin, diğer üniversitelere kaymalarına sebebolmaktadır. 

Yukarda arz edilen hususlar muvacehesinde, üniversite öğretimi üyeliğinin cazip hale getiril
mesi ve üniversiteler arasında bir ücret dengesinin kurulması maksadiyle üniversite tazminatları
nın artırılmasını öngören tasarı. Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilmiş ve benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisince kabul edilen maddeler Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
III - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması 

kararlaştırılmıştır. 
Gend Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Ankara Trabzon Sivas Ankara 
Y.KöUr Ö.L.Hocaoğlu Söz hakkım mahfuzdur. T. Cebe 

H. Öztilrk 

Elâzığ İstanbul Kastamonu Tabiî Üye 
C. Ertuğ H. Berkol M. Çamlıca Söz hakkım mahfuzdur. 

8. Karaman 
Tabiî Üye Trabzon 

M. Özgüneş A. Ş. Ağanoğlu 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

4936 « y A Üniversiteler Kanununun 27.10.1960 tarih ve 111 sauik Kanunla değiştirilen 32 ve, 
38 nci maddelerinde değişikli yapılmasına, Ur ek ve iki geçici madde İUvesine ve 7163 « y * 

Kanunun 19 ncu maddesinin değiştirümesine dair Kanun 

MADDE 1. - 4936 sayılı thıiversiteler Kanununun 27 . 10 . 1960' tarih ve 115 sayılı Kanunla 
değiştirilen 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 32. - Bu kanım hükümlerine göre üniveresitelerde veya üniversitelere bağlı öğre-
tim kurumlarında eylemli olarak öğretim görevinde bulunan ve üniversiteler dışında 31 nci 
maddeye göre ayrıca resmî veya özel bir işi bukmmıyan öğretim üyelerinin, aylıklarından ve 
rektörlük, dekanlık, bölüm başkanlığı, üniversiteye bağlı okul, yüksek okul veya enstitü müdür
lüğü, lâboratuvar ve klinik şefliği gibi üniversite veya buna bağlı kurumlarda benzeri hizmetlere 
ait ek görev tazminatlarından ve devrim tarihi dersi veya konferansı ve diğer konferans ücret-
lerinden başka her ay profesörlere 2 000, doçentlere 1 500 lira üniversite tazminatı verilir. 

MADDE 2. — 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 27 . 10 . 1960 tarih ve 115 sayılı Ka
nunla değiştirilen 38 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 38. - Üniversite asistanları, üniversite öğretim mesleki için her kürsünün, bölü
mün veya ilgili yüksek okulun gerektirdiği şartlara ve asistanlık 'yönetmeliğine göre seçi
lir. Üniversite asistanları; kürsü profesörünün, yüksek okul müdürünün, varsa bölüm başkanı-
um veya bu görevi yapan öğretim üyesinin, aynı kürsü, bölüm veya yüksek okuldaki 'diğer 
öğretim üyelerinin yazılı mütalâalarını aldıktan sonra yapacağı teklif üzerine yönetim kurulu-
nun onamı ile rektör tarafından aday tâyin edilirler. 

Bunların asilliklerinin onanması da en az bir yıl aday olarak çalıştıktan sonra aym usul
le yapılır. Gerekli görülenlerin adaylık süreleri aynı usulle bir yü daha uzatılabilir. 

Doktora yapmamış veya tıpta uzmanlık yetkisini kazanmamış Üniversite asistanları asit 
İMerinin onandığı tarihten başlıyarak 4 yıl içinde doktora veya 6 yıl içinde uzmanli imtihanı
nı vermekle ödevlidirler. Bu ödevi vaktinde yerine getirmiyen asistanların durumları kürsü 
profesörünün, yüksek okul müdürünün varsa bölüm başkanının veya bu görevi yapan öğretim 
üyesinin teklifi üzerine Profesörler Kurulunda incelenir ve üniversitede asistan olarak çalış
makta devamları uygun görülnüyenlerin tayinlerindeki usule uyularak, Üniversite «Makağı 
üe (lişikleri kesilir. 

Asistan adaylarının ilgili kürsü, varsa bölüm, yüksek okul veya ihtisas dalının özelliğine 
göre adaylığa kabullerini, yetiştirilme tarzlarım gösteren teorik ve pratik bilgilerinin artırılma¬ 
sını sağhyan hükümler yönetmelikte belirtilir. 

Üniversite asistanları bütün çalışmalarını bağlı bulundukları üniversite ve Üniversiteye bağlı 
kurumlara hasrederler. 

a) Doktora yapmamış veya tıpta uzmanlık yetkisini kazanmamış Üniversite asistanlarına 
aday olarak tâyinlerinden itibaren her ay aylıklarından başka 1 000 lira Üniversite tazminatı 
verilir. 

t» Asilliği onanmış olup, doktora yapmış veya tıpta uzmanlık imtihanını başarmış olan 
asistanla™, doçentlik imtihanları için yapacakları bilim araştırmalarına başladığı ilgili Fakülte 
Profesörler Kurulu tarafından belirtildiği tarihten baslıyarak aylıklarından başka her ay almak
ta oldukları üniversite tazminatı 1 250 liraya yükseltilir: 

c) Eylemsiz doçentlik, doktora yapmış veya tıpta uzmanlık imtihanını başarmış öğretim gö
revlilerine, her ay 1 350 lira üniversite tazminatı verilir. * * 

d) üniversitede aylıklı olarak uzmanlık kadrosunda çalışan mütehassıslara aylıklarından baş
ka her ay 1 250 lira üniversite tazminatı verilir. " * 
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GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ METİN 

4936 nyik Üniversiteler J t a m . 27.10. 1960 tarih ve 115 sayüv Kanunla deği§tirilen 32 ve 
38 nci maddelerinde değvUkiM „ , t a « S . « , bir ek ve iki geçici madde ilâvesine ve 7163 « q * 

Kanunun 19 neu maddesmin değiştirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. - Millet Meclisi metinin 1 nci maddesi aynen kabul edihmstir. 

MADDE 2. - Millet Meclisi metninin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Hfllet Meclisinin kabul ettiği metin) 

e) Okutmanlar ile doktora yapmam veya tıpta uzmanlık yetkisini kazanmamış yüksek öğ
renim görmüş öğretim görevlilerine ayhklanndan başka her ay 1 000 lira üniversite tazminatı ve
ril* 

Bu maddenin (c), (d) ve (e) fıkralarında yer alan öğretim yardımcılarından asli görevleri 
üniversite dışında bulunanlara bu fıkralardaki üniversite tazminatları ödenmez. 

MADDE 3. - 7163 sayılı Kanunun 19 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
Madde 1 9 . - B u kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazüı memuriyetlerde devamlı olarak'çallşanlara 

umumi hükümlere göre ödenecek maaşlarından başka; Türkiye ve Orta-Doğu Âmme İdaresi 
Enstitüsü asistanlarına bu kanunun 38 nci, öğretim ve araştırma mütehassıslarda ve profesörle-
rine bu kanunun 32 nci maddesinde yazdı miktarlarda tazminat verilir. 

MADDE 4. - 28 . 10 . 1960 tarih ve 119 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

EK MADDE 1. - Asli görevleri üniversitelerde bulunan öğretim üyeleri ve yardımcılarına 
7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmü uygulanmaz. 

Özel kanunlarla, üniversitelerde ve üniversitelere bağlı öğrenim kurumlarındaki öğretim üyele
rine ve öğretim yardımcılarına tanınmış olan haklar saklıto. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Üniversite öğretim üyeleri, bu kanunun 32 nci maddesinde öngörülen 
üniversite tazminatlarını, 1 Haziran 1969 tarihinden itibaren; üniversite asistanları bu kanunun 
38 nci maddesinde öngörülen üniversite tazminatlarını 1 Mart 1969 tarihinden itibaren almaya hak 
kazanırlar. 

Bu kanunun 38 nci maddesinin (c), (d) ve (e) fıkralarında yer alan öğretim yardımcılarının 
tazminatları da 1 Haziran 1969 tarihinden itibaren ödenir. 

MADDE 5. - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. - Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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(Geçici Komisyonun (katol ettiği metin) 

MADDE 3. - Millet Meclisi metninin 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. - Millet Meclisi metninin 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 1. - Millet Meclisi metninin ek 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. - Millet Meclisi metninin geçici 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. - Millet Meclisi metninin 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. - Millet Meclisi metninin 6 ne. maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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