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TUTANAK DERGISI 

74 ncü Birleşim 

19 . € . 1973 Sah 

İÇİNDEKİLER 

I - G-eçen tutanak özeti 
II - M e n kâğıtlar 

Sayfa 

164:165 
165:166 

III - Başkanlık 
rula sunuşları 

Divanımın Genel Ku-
166 

1. — Yurt dışına giden Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı Nizamettin Erkmen'e 
Devlet Bakanı İsmail Hakkı Tekinel'in 
vekillik etmesinin uygun görülmüş oldu
ğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/327) 168 

2. — Yurt dışına gidecek olan Ulaştır
ma Bakanı Sabahattin Özbek'e, G-ümrük 
ve Tekel Bakanı Fethi Çelikbaş'ın ve
killik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/326) 166 

3. — Yurt dışına gidecek olan Adalet 
Bakanı Hayri Mumcuoğlu'na, Devlet Ba
kanı İlhan öztraik'm vekillik etmesinin 
uygun görülmüş olduğuna dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/325) 166 

4. — Sayın üyelerden bâzılarına izin 
verilmesine dair Başikanlık tezkeresi 
(3/333) 166:167 

Sayfa 
5. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Cihat 

Alp an'm, Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar -
İskân Komisyonu üyeliğinden çekildiği
ne dair önergesi (4/134) 167 

6. — Komisyonlarda açık bulunan üye
liklere seçim 167 

IV - Görüşülen işler 168 

1. —• 1973 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (R) işaretli cetvelin Cumhuriyet Se
natosu kısmında değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifi ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi : 2/887; 
Cumhuriyet Senatosu 2/57) (S. Sayısı : 
273) 168,169:170,272:273 

2. — 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(R) cetvelinde değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifi ve Bütçe aKrma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi : 2/860; 
Cumhuriyet Senatosu : 2/56) (S. Sayısı : 
274) 168,170:174,284:286 

3. — 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun teklifi ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (Millet Mec-
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Sayfa 
lisi : 2/848; Cumhuriyet Senatosu : 2/54) 
(S. Sayısı : 275) 168,174:175,274:275 

4. — 1973 yılı Bütçe Kanununun 
Millet Meclisi kısmında değişildik ya
pılması halkkmda kanun teklifi ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi : 2/883; Cumhuriyet Senatosu : 2/55) 
(iS. Sayısı : 276) 168,175 :177,278:279 

5. — 1694 sayılı 1973 yılı Bütçe Ka
nununun (H) cetvelinin değiştirilmesi ve 
27 nci maddesine bir fıkra ilâve edilmesi 
'hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Kaırma 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 
1/841; C. Senatosu 1/202) (S. Sayısı : 
277) 168,175,282:283 

6. — Üniversiteler kanunu tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Büt
çe ve Plân komisyonlarından 5'er üye alın
mak suretiyle kurulan Greçici Komisyon 
raporu (M. Meclisi : 1/622; C. Senatosu : 
1/20)3) (S. Sayısı : 281) 168:169,181:267 

7. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetveller
de değişiklik yapılması hatokmda kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo-

Bırinci Oturum 
Malatya Üyesi Haindi Özer, demokratik 

Cumhuriyet Düzenini yok etmek amacını gü
denlerin adalete teslimine ve bu konuda Sena
to araştırması isteyen önergesinin gündemden 
çıkartılmasına dair gündem dışı demeçte bulun-
Idu. 

Tabiî Üye Suphi Karaman'm; sıkıyönetim 
mahkemelerinde yargılanan sanıklara hâkim 
önüne çıkarılmadan önce özel sorgularda iş-
(kence yapıldığı konulu haberlerin gazetelerde 
yer aldığına dair gündem dışı demecine Dev-

Sayfa 
ru (Millet Meclisi : 1/856; Cumhuriyet 
Senatosu : 1/208) (S. Sayısı : 282) 177:180, 

280:281 
8. —• 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ile Bütçe Karma 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 1/855; 
Cumhuriyet Senatosu : 1/207) (S. Sa
yısı : 283) 180:1-81,276:277 

V - Sorular ve cevaplar 267 
A) Yazılı sorular ve cevapları 267 
1. — Cumhuriyet Senatosu Amasya 

üyesi Macit Zeren'in, Amasya iline bir 
televizyon istasyonu kurulmasına dair 
soru önergesi ve Başbaikan Namı Talû'num 
yazılı cevabı (7/135) 267 

2. — Cumhuriyet Senatosu Konten
jan Üyesi Bahriye Üedk'un, Atatürk ve 
Devrimleri aleyhinde yapılan zararlı ya
yınlar hakkında ne düşünüldüğüne dair 
soru önergesi ve Devlet Bakanı İsmail 
Hakkı Tekinel'in yazılı cevabı (7/137)268:269 

3. — Cumhuriyet Senatosu Malatya 
Üj^esi Haindi Özer'in, erlere terhis mahi
yetinde izin verilip verilmeyeceğine dair 
soru önergesi ve Millî Savunma Balkanı 
İlhami Sancar'm yazılı cevabı (7/139) 269:271 

let Balkanı ve Başbakan Yardımcısı Kemal Satır 
cevap verdi. 

Hatay Üyesi Mustafa Deliveli de, Örfî İda
re makamlarınca yürütülen muameleler ve iş
kence iddialarına dair gündem dışı demeçte bu
lundu. 

Hastalığı sebebiyle iki aydan fazla izin alan 
Tunceli Üyesi Arslan Bora'ya ödeneğinin ve
rilmesine dair Başkanlık tezkeresi ve, 

Devlet Bakanı İlhan Öztrakîn, Toprak ve 
Tarım Reformu kanunu tasarısının havale eclil-

»i<t 

I — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

— 164 — 



C. Samatosu B : 74 19 . 6 . 1973 O : 1 

miş olduğu komisyonlardan alınacak üçer üye
den kurulacak bir Geçici Komisyonda görüşül
mesine dair önergesi kabul olundu. 

Millî Eğitim Temel kanunu tasarısının tümü 
üzerindeki görüşmeler tamamlanarak maddelere 
geçilmesi kabul olundu. 

Saat 20,50'de toplanılmaik üzere Birleşime 
saat 19,50'de ara verildi. 

İkinci Oturum 
Millî Eğitim Temel kanunu tasarısının mad-

Tasan 
1. — Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuru

luş ve Yarglama Usulleri hakkında kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
(M. Meclisi : 1/831; C. Senatosu : 1/205) (Mil
lî Savunma ve Anayasa ve Adalet komisyon-
larma) (Müddet : 2'şer gün). 

2. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununun 49 ncu maddesinin (f) bendi
nin değiştirilmesi ve bu maddeye yeni bir bent 
eklenmesi hakkında kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve (M. Meclisi : 
1/788; C. Senatosu : 1/206) (Millî Savunma, 
İçişleri ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) 
(Müddet : 2'şer gün). 

Raporlar 
3. — Toprak ve Tarım Reformu kanunu ta

sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet, 
Malî ve İktisadî • İşler, İçişleri, Bayındırlık, 
Ulaştırma ve İmar - İslkân, Tarım ve Bütçe ve 
Plân komisyonlarından 3'er üye alınmak sure
tiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (M. Mec
lisi : 1/655; C. Senatosu : 1/204) (S. Sayısı : 
280) (Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1973) 

deleri ve tümü kabul olundu, kanunlaştığı bil
dirildi. 

19 . 6 . 1973 Salı günü saat 15,00'te topla
nılmak üzere Birleşime 14 . 6 . 1973 saat 01,52'de 
son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Sivas 

Necip Mirkclâmoğhı Hüseyin Öztürh 
Kâtip 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Bahriye Üçok 

4. — Üniversiteler kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komis
yonlarından 5'er üye alınmak surtiyle kurulan 
Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi : 1/622; 
C. Senatosp : 1/203) (S. Sayısı : 281) (Dağıt
ma tarihi : 18 . 6 .1973) 

5. — 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru (M. Meclisi : 1/855; C. Senatosu : 1/207) 
(S. Sayısı : 283) (Dağıtma tarihi : 19 . 6 . 1973) 

6. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1973 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/856; 
C. Senatosu : 1/208) (S. Sayısı : 282) (Dağıt
ma tarihi : 19 . 6 . 1973) 

7. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 10 . 5 . 1972 tarih ve 15561 sayılı Kara
rı ile 12 . 6 . 1973 tarih ve 28 sayılı raporu 
(Cumhuriyet Senatosu : 4/131) (S. Sayısı : 279) 
(Dağıtma tarihi : 19 . 6 . 1973) 

II — GELEN KÂĞITLAR 

!>-•"« 
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BİRÎNCÎ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkaııveıknfli Metanet thıailidı 

KATİPLER : Mehmet Çamlıca (Kas .amamı), Mabrure AlkısaTıey (İstanbul) 

BAŞKAN — 74 nci Birleşimi acıyorum. 
Anayasa ve Adalet Komisyonumuz toplan

tı halinde olduğu cihetle, salondakilerle birlik
te ekseriyetimiz vardır müzakerelere başlıyoruz. 

Gündemimizin çok yüklü olması dolayısıyle, 
igündem dışı söz istemiış olan sayın iki üyeden 
öızür dileyeceğim; takdir hakikimi lehlerine 
kullanmıyorum. 

III. - BAŞKANLIK DİVANININ aENEL (KURULA SUNUŞLARI 

Yüksek; Heyetin bilgilerine 1 — Yurt dışına giden Devlet -Bakanı Başba
kan Yardımcısı Nizamettin Erkmen'e Devlet Ba
kanı 'İsmail Hakkı Tekinel'in vekillik etmesinin 
uygun görülmüş olduğuna, dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/327) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. Bir Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi var takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Sena'tosu Başkanlığına 
Mazereti dolayısıyle 12 . 6 . 1973 tarihinde 

yurt dışına giden Devlet Bakanı - Barbakan 
Yardımcısı Nizamettin Eı'kmen'in mezun sayıl
ması ve dönüşüne kadar, Devlet Bakanı -
Başbakan Yardımcılığına Devlet Bakam î. Hak 
ki Tekinel'in vekillik etmesinin uygun görül
müş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine 
sunulur. 

2 — Yurt 'dışına gidecek olan Ulaştırma Ba
kanı kabahattin Özbek'e, Gümrük ve Tekel Ba
kanı Fethi Çelikbaş'ın vekillik etmesinin uygun 
görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/326) 

BAŞKAN — Bir başka Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi var takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazifeyle yurt dışına gidecek olan Ulaş

tırma Bakanı Prof. Dr. Sabahattin Özbek'in dö
nüşüne kadar, Ulaştırma Bakanlığına Gümrük 
ve Tekel Bakanı Prof. Fethi Çelikbaş'ın vekil
lik etmesinin uygun görülmüş olduğunu arz 
ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — 
sunulur. 

3 — Yurt dışına gidecek olan Adalet Baka
nı Ilayri Mumcuoğlu'na, Devlet Bakanı İlhan 
Öztrak'ın vekillik etmesinin uygun görülmüş ol
duğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/325) 

BAŞKAN 
ediyorum. 

Bir başka tezkere var takdiri! 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazifeyle yurt dışına gidecek olan Adalet 

Bakanı Hayri Mum'cuoğlu'nun dönüşüne ka
dar, Adalet Bakanlığına Devlet Bakanı Prof. 
Dr. İlhan öztralk'm vekillik etmesinin uygun 
görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN 
sunulur. 

Yüsek Heyetin bilgilerine 

4 — Bayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesine 'dair başkanlık tezkeresi (3/333) 

BAŞKAN -
dim ediyorum. 

Bir Divan tezkeresi var tak-

GENEL KURULA 
Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Senetosu 

üyelerinin hizalarında gösterilen müddetlerle 
izinli sayılmaları hususunun Genel Kurula arzı 
Başkanlık Divanının 11 . 6 . 1973 (tarihli top
lantısında kararlaştırılmıştır. Keyfiyeti yüce 
tasviplerinize arz ederim. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyeit Senatosu Başkam 
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Cumhuriyet Senatosu Aydın üyesi Halil 
Goral hastalığına binaen 5 . 6 . 1973 tarihinden 
itibaren 20 gün. 

Cumhuriyet Senatosu Bursa üyesi îhsan 
Sabri Cağlayanıgil'in mazeretine binaen 9 .6 
1973 tarihinden itibaren 15 ,gün. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Aydın 
üyesi Sayın Halil Goral'm hastalığına binaen 
5 . 6 . 1973 tarihinden itibaren 20 gün izinli sa
yılmasını oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler.,. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Sayın İh
san Sabr] Çağlayangil'in mazeretine binaen 
9 . 6 . 1973 tarihinden itibaren 15 gün izinli 
sayılmasını oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Cihat Al-
pan'ın, Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân 
Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair öner
gesi (4/134) 

BAŞKAN — Bir önerge var takdim ediyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, İmar - İs
kân, Ulaştırma Komisyonu üyeliğinden istifa 
ediyorum bilgilerinize arz ederim. 

Cihat Alpan 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 

6. — Komisyonlarda açık bulunan üyelikle
re seçim. 

BAŞKAN — Bir başka önerge var, takdim 
ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısiyle Sayın 
Fahri Korutürk'ten boşalan Senato Millî Sa
vunma' Komisyonuna, Sayın Cihat Alpan. Ba
yındırlık, İmar ve İskân, Ulaştırma Komisyo
nundan istifa eden Saym Cihat Alpan'm yeri
ne de Sayın Mehmet İzmen aday olarak göste
rilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Cumhuriyet Senatosu 

Kontenjan Grup Başkanı 
Prof. Nihat Erim 

19 . 6 . 1973 O : 1 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı Kontenjan 
Grubu komisyonlarda açık bulunan üyeliklere 
kendi kontenjanlarından üye gösteriyor. Millî 
Savunma Komisyonuna Sayın Cihat Alpan'in 
seçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân Ko
misyonuna Sayın Mehmet İzmen aday gösteril
miştir, oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bir başka önerge var talkdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 
18 . 6 . 1973 tarih ve 1518 sayılı yazıya. 

Millî Savunma Komisyonunda açık bulunan 
üyeliğe Afyon Senatörü Kemal Şenocak aday 
gösterilmiştir. Saygılarımla arz ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
A. P. "Grup Başkanvekili 

Çanakkale 
Nahit Altan 

BAŞKAN — Sayın Kemal Şenocak'm Millî 
Savunma Komisyonuna seçilmesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bir başka teskere var takdim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

İlgi : 18 Haziran 1973 tarihli ve 1513 sayılı 
yazıları. 

İlgide belirtilen yazılarına esas Karma Ko
misyona aşağıda isimleri yazılı 7 üye Komis
yonumuza an katılacaklardır. 

Saygı ile arz olunur. 
Geçici Komisyon Başkanı 

Çanakkale 
Nahit Altan 

A. P. Nahit Altan, A. P. Eefet Kendeci, A. P. 
Abbas Oilâra, A. P. Abdurrahman Kavak, 
A. P. Hasan Oral, C. H. P. Doğan Barutçuoğ-
lu, C. G. P. Mehmet Pırıltı. 

BAŞKAN — Önergede isimleri yazılı üyele
rin komisyona seçilmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyemler... Kabul 
edilmiştir. 
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IV — GÖRÜŞ 

1. — 1973 yılı Bilice Kanununa bağlı (R) 
işaretli cetvelin Cumhuriyet Senatosu kısmında 
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Mecli
si : 2/887; Cumhuriyet Senatosu : 2/57) (S. Sa
yısı : 273) 

2. — 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) 
cetvelinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi 2/860; Cumhuriyet Senatosu : 2/56) 
(S. Sayısı : 274) 

3. — 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru {Millet Meclisi : 2/848; Cumhuriyet Sena
tosu : 2/54) (S. Sayısı : 275) 

4. — 1973 yılı Bütçe Kanununun Millet 
Meclisi kısmında değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
ru (Millet Meclisi : 2/833; Cumhuriyet Senato
su : 2/55) (S. Sayısı : 276) 

5. — 1694 sayılı 1973 yılı Bütçe Kanununun 
(H) cetvelinin değiştirilmesi ve 27 nci maddesi
ne bir fıkra ilâve edilmesi hakkında kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. 
Meclisi : 1/841; C. Senatosu : 1/202) (S. Saym : 
277) 

BAŞKAN — Bir önerge var takdim ediyo-
runı. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin tüzük gereğince bir defa görü

şülecek işler kısmında bulunan 273, 274, 275, 
276 ve 277 S. Sayılı aktarma kanun tasarısı 
tekliflerinin önemine binaen gündemde mevcut 
bütün işlere takdimen öncelikle görüşülmesini 
arz ve tekilf ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Ankara 

Yiğit Köker 

BAŞKAN — Bu malî kanunların, önemine 
binaen diğer işlere takdimen görüşülmesini oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

1. — 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) 
işaretli cetvelin Cumhuriyet Senatosu kısmında 
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve 

LEN İŞLER 

Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Mecli
si : 2/887; Cumhuriyet Senatosu : 2/57) (S. Sa
yısı : 273) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1973) 

BAŞKAN — Lütfen Komisyon yerini alsın. 
Komisyon Başkanı yok mu efendim? 
NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Saym Baş

kan, Komisyon yoksa, gündemin diğer madde
lerine geçelim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa
yın Başkan, Komisyon üyeleri burada. 

BAŞKAN — Olmaz efendim. Komisyonun 
ya Başkanı, ya da Sözcüsü olacak. 

6. — Üniversiteler kanunu tasartsının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komis
yonlarından 5'er üye alınmak suretiyle kurulan 
Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi : 1/622; 
C. Senatosu : 1/203) (S. Sayısı : 281) 

BAŞKAN — Bir önerge var takdim ediyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Yüce Senatonuzda görüşülerek kabul edi

len Millî Eğitim Temel Kanunu tasarısıyle ya
kından ilgisi bulunan Üniversite Kanun tasarı
sının da gelen kâğıtlardan gündeme alınarak 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunu 
arz ederim. 

Orhan Dengiz 
Millî Eğitim Bakanı 

SIRRI ATALAY (Kars) — Saym Başkan, 
aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Saym At al ay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Saym Başkan, 

Cumhuriyet Senatosunun saym üyeleri; 
Üniversiteler Reform Kanunu adı verilen ta

sarı komisyonda görüşüldükten sonra İçtüzü
ğün öngördüğü süre henüz geçmemiştir. Ancak, 
İçtüzükteki bir hükme göre, Genel Kurul oy-
larıyle bu tasarıyı gündeme alıp görüşebilir. 

Uzun yıllardan beri sözü edilen, çeşitli yo
rumlara tabi tutulan ve gerçekten toplumumuz 
için önem taşıyan bu tasarının gündemde yeri
ni aldıktan sonra saym üyeler tarafından iyice 
tetkiki ile görüşülmesi gerekirken, gündemde 
mevcut olmadığı halde güindeme alınarak gö
rüşülmesi istenmektedir. 

18 — 
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Yasama organının başlıca iki görevi vardır; 
ıbiri yasaları yapmak, diğeri yasa, denetimini 
yerine getirmektir. 

Cumhuriyet Senatosu, A. P. ile C. G-. P/nin 
iktidar sorumluluğunu aldıklarından bu yana 
yasa denetimiyle ilgili faaliyetlerinin hiçbirini 
yerine getirmiş değildir. Böylelikle yeni Hü
kümet dönemi içerisinde yasa denetimi durmuş 
ve durdurulmuştur. Yasa denetimi durmuş ve 
durdurulmuş bir Parlâmento düşünülemez. Oy
sa Cumhuriyet Senatosu, Üniversiteler Kaml
ara tasarısını, onu takip edecek çok geniş kap
samlı ve çok uzun maddeli Toprak ve Tarım 
Reromu Kanunu tasarısını, onu takip edecek 
olan Devlet Güvenlik Mahkemeleri kurulması
na dair kanun tasarısını ve onu taıkibedeceık 
olan ve Millet Meclisinden dün çıkmış bulunan 
üç kanun tasarısını görüşerek tatille girecektir. 
Böylelikle Cumhuriyet Senatosu yeni bir Hükü
met dönemlinde denetim göreviyle ilgili hiçbir 
işlemi yapmadan yasa yılını kapayacak ve se
çimlere gidecektir. Bu husus Anayasaya avla
dın. Hükümet ve onun dayandığı siyasî parti
ler Anayasanın öngördüğü yasa denetimini dur
durmuş ve dondurmuşlardır. Böylelikle Ana
yasaya aykırı bir davranışın içine girmişlerdir. 

Cumhuriyet Senatosu gündeminde yıllardan 
beri yer alan bâzı konular da vardır. Bir sa
yın üyenin üyelik sıfatının kaldırılmasına iliş
kin rapor vardır; denetimle ilgilidir. Cumhu
riyet Senatosu bunları görüşme imkânına sahip 
değildir. 

Cumhuriyet Senatosu gündeminde millet im
kânlarının yani teşvik tedbirlerinin yağma 
edilmesiyle ilgili sözlü sorular vardır. Bunlar 
cevapsız kalacaktır. 

Cumhuriyet Senatosu böylelikle denetime 
ilişkin Anayasal görevlerini yerine getirmek
ten alıkonmaktadır. 

Bir taraftan, bâzı sorumlu ve sorumsuz kişi
ler yıkıcı ve sorumsuz muhalefet» diyerek, ülkede 
1969 seçimlerinde C. H. P.'nin dokuzda biri ora
nında dahi oy almayanlar, siyasî çalım içinde ken-
dileıiini iktidar farz edip muhalefefte «Sorumsuz
luk ve yıkıcılık» sıfaitlarmı takanlar ve onların 
dayanakları olan Hükümet ve siyasî parti ve Par
lâmento Anayasal denetimi yerine getirmekten 
kaçmaktadır re kaçırılmaktadır. 

Bu durum karşısında günah ve vebal, toplamı 
A. P.'nin ve vatandaşı olan siyasî partinin elbet
te ki, omuzlarında olacaktır. 

Parlâmentoda denetim imkân ve yolları bu şe
kilde kısıtlanırsa, yasama organı üyelerinin her 
yerde .açıkça yasal ve Anayasal görevlerini yeri
ne geitirmek üzere memleket- meselelerini dile ge
tirmelerini, hiç kimse hiç bir şekilde suçlamak 
hakkını kendinde göremez. Hesap vermek duru
munda olan ve sorumluluk omuzlarında yüklü 
bulunan kimselerin, milletin gözünü boyamak he
vesi içerisinde muhalefeti suçlama örneklerini 
göstermeleri de şaşılacak bir şeydir; anlaşılacak 
bir şey değil, şaşılacak hir şeydir. 

Bir tarafta sadece yozlaştırılmış Madem A. P. 
ve C. G. P. zihniyet ve karekterine uygun bâzı 
yargı ve düşünceleri reform etiketi altında Par
lâmentoya getirmek, hevesi, millete yutturmak he
vesli içerisinde sanki reformlar gelip geçiyormuş, 
onları Parlâmento yerine getiriyormuş görüntüsü, 
öbür tarafta; yasal denetimi ortadan kaldırmak.. 
Bütün bunların vebali omuzunuzda olarak eğer, 
seçimlere gitmek istemiyorsanız Anayasal dene
timin yerine getirilmesi için hiç olmazsa 15 gün
de bir" denetim imkânlarını sağlayın, sözlü soru
lara ve T. H. Y. gibi içerisinde büyük yolsuzluk
lar yatan araştırmaların görüşülmesi imkânını 
verin. 

Bütün bunları yapmadan, bunları görüşme
den milletlin huzuruna nasıl çıkacaksınız? Gerçek
ten sizin adınıza ve hesabınıza şaşmamak mümkün 
değildir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Üniversiteler kanun tasarısının 

gündeme alınmasını oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmişttJir. 

Demin Yüksek Heyetin kabul buyurduğu di
ğer işlere takdimen görüşülmesi gereken kanun 
tekliflerinin müzakeresine geçiyoruz, 

Komisyon lütfen yerini alsın. 

1. — 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (E) işa
retli cetvelin Cumhuriyet Senatosu kısmında de
ğişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
2/887; Cumhuriyet Senatosu 2/57) (S. Sayısı : 
273) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1973) (1) 

(1) 273 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 



C. Senatosu B : 74 

BAŞKAN — Rapor, teklifi reddetmiş olduğu i 
cihetle okutuyorum; 

(Bütçe Karma Komisyonu raporu okundu.) 
BAŞKAN — Bu kanun teklifi Cumhuriyet 

Senatosu İdare Âmirleri tarafından yapılmıştır; 
Cumhuriyet Senatosu personeline mahsus Giyim 
Eşyası Yönetmeliğinin tatbiki ile ilgilidir, fakat 
Karma Komisyon reddetmiştir. Müzakere neti
cesinde Karma Komisyonun raporu Yüksel-: He
yetçe reddedildiği takdirde teklif müzakereye alı- j 
nacaktır. 

Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye var mı 
efendim?.. Yok. 1 

Raporu oylarınıza arz ediyorum. Kakül eden
ler... Etmeyenler.,. Rapor kabul edilmemiştir. 

Teklifin tümü üzerinde söz isteyen sayın üye? 
Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kaibul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cet- j 
velin Cumhuriyet Senatosu kısmında değişiklik 

yapılması hakkında kanım teklifi 

Madde 1. — 1973 yılı Bütçesinin Cumhuriyet 
Senatosu (R) cetveline : 

147 Giyecek Yardımı : 
Personele verilecek giyim eşyasında Cumhuri

yet Senatosu Başkanlık Divanının 9 . 8 . 1971 gün j 
ve 35 sayılı Kararı ile kabul edilen «Cumhuriyet I 
Senatosu personeline mahsus giyim eşyası Yene1:- j 
meliği hükümleri uygulanır,» ibaresi eklenmiştir, j 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa- j 
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. ] 
Kaibul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2, — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. j 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa- j 
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. j 
Kaibul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı yürütür. | 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa- j 
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum j 
Kaibul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. I 

Teklifin tümünü oylarınıza arz ediyorum. Ka- j 
bul edenler... Etmeyenler... Kabul ediianiştir, tek
lif açık oya sunulacaktır. 

2. — 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (E) cet- j 
velinde değişiklik yapılması hakkında kanun tek- j 

— 170 
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lifi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 2/860; Cumhuriyet Senatosu 2/56) (S. 
Sayısı : 274) (Dağıtma tarihi: 4 .6 . 1973) (1) 

— BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Bütçe Karma Komisyonu raporu okundu,) 

BAŞKAN — Efendim, rapordan da anlaşıl
dığı veçhile bütçe hazırlanırken 170 bin lira karşı
lığına bir taşıt konmuş, bilâhare, bu taşıtla hiz
metin yerine getirilmesinin mümkün olmadığı an
laşılarak bunun iki taşıt olması istenmiş; o günün 
havası içinde bu teklif her* nedense kaibul edilme
miş, fakat bütçede malî imkân bulunduğu halde 
hizmetin yapılması mümkün olmaması dolayısı ile 
İdare Âmirlerimiz yeni bir kanun teklifi yapmış
lar ve bu kanun teklifi Bütçe Karma Komisyo
nunda reddedilmiştir. 

Demin arz, ettiğim gibi, Bütçe Karma Komis
yonunun raporu Yüksek Heyetçe reddedildiği tak
dirde metnin müzakeresine geçilecektir. 

Bütçe Karma Komisyon raporunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Teklifin tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?,. 
Buyurun Sayın Kalpaklıoğlu. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım. 

Burada hepimiz, Devletin bütün faaliyetleri
ni kapsayan Bütçe Kanununun mu'zadv eresinde. 
tasarruftan başlar, tasarrufla sözlerimizi nihayet 
'İrk dururuz, ama knıra. rağmen görürüz ki, her se
ne hizmetlerin artışı ile denk sloganı altında büt
çeler kabarır gelir ve biz ele bütün çabalarımıza 
rağmen aşağı - yukarı bir indirime yapmadan ar
tırmalarla bütçeyi kabul eder gideriz. 

Bizim her şeyden evvel Senato olarak, Parim 
meııto olarak bu mevzuda örnek olmamız lâzrnı-
gelirken, görüyorum ki, bir araba - eğer mümkün 
olursa, para, bulunursa iki araba - gibi bir teklifle 
İdare Âmirleri karşımıza geliyorlar. 

Muhterem, arkadaşlarım, bu iyi bir yol değil
dir Senatonun Sayın Başkanının, Sayın Başkan-
vekillerinin, İdare Âmirlerinin arakası var, Divan 
üyelerinin arabacı var. Bu da yetmez, orada ça
lışan personelin de arakası var. Peki, yazık değil 
mi bu milletin parasına?.. 

(1) 274 S. Sayılı basmaıjazı tutanağın sonuna 
eklidir. 
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Sayın Akif Tekin, buyurunuz efendim. 
ÂKÎF TEKÎN (Antalya) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler; 

Huzurunuzda görüşülmekte olan tek mad
delik kanun tasarısının esası şudur: Senatoda, 
memurlarımızı taşıyabilecek tek bir araba var
dır; Devlet Malzeme Ofisinden alınmış olan 
VoslksAVagen marka araba. Memurlarımızı 
akşamları, bütçe müzakerelerinde - bugünkü mü
zakere dâhil •- götürecek ikinci bir arabamız 
yoktur. Bu memurlarımızı kış ve yaz nakle
debilmek için minibüse ihtiyacımız vardı. Biz 
b-u ihtiyacımızı tespit ederek Komisyona tek
lif ettik. Şurasını da hatırlatayım ki, biz saat 
24.00'ten sonra gidecek senatör ve müstahdem-
1 enimiz e Senato paraslyle taksi kiralıyoruz, he
piniz de bu durumu bilirsiniz sanıyorum. O 
saatte ne bir otobüs, ne bir dolmuş bulmak 
mümkün olmadığından müstahdemlerimizi ki
raladığımız taksilerle göndeririz. Memur ve 
müstahdemleri gece saat 24.00'e kadar mecbu
ren çalışmaya bırakıyoruz ve mecburen de evle
rine kadar taksi kiralayarak göndermek ihtiya
cını hissediyoruz ve yapıyoruz. 

Bu durum karşısında biz . minibüs almaya 
karar verdik ve bunu teklif ettik. Bu arada, 
Devlet Malzeme Ofisinden «Bize 74 500 liraya 
Morris marka minibüsler gelmiştir, size vere-
lim» diye yazı geldi. Biz teklifimizde 174 000 
liraya Devlet Malzeme Ofisinde AVolksAVagen 
veya ne marka varsa bir minibüs al adım de
miştik. Devlet Malzeme Ofisi bu parayla iki 
adet Morris marka minibüsü alma imkânımız 
olduğunu bize bildirdi. Biz de daha kanunlaş-
mayan bu teklifimizi Senatoya gelmeden ev
vel yaptık. Senato müzakerelerinde kabul edil
di; Mecliste nedense bu tekrar bir minibüse 
indi ve Meclisten de kanun öylece çıktı. Bugün 
gece 24.00'ten sonraya kalırsak göreceksiniz 
ki, personelimizi göndermek için taksi kirala
yacağız, başka çaremiz kalmıyor ve tutuyoruz 
taksiyi. Buna mâni olabilmek için ve Devlet 
Malzeme Ofisi tarafından da aynı parayla iki 
tane minibüs almanın mümkün olduğu belir
tildiğine göre bu hüküm düzeltilirse müstah
dem ve memurlarımızı evlerine kadar gönder
me, sabahları getirme servisine kavuşacağız. 
Bu teklif bunun için yapılmıştır. Diğer araba
lar için konuşulmuştur, onları zait görüyo

rum. 12 •- 13 kişilik Divana üç tane binek ara
bası vardır. Divanın hizmetini bu üç araba gör
mektedir. Onu da bu şekilde izah etmiş bulu
nuyorum. 

Eğer iltifat ederseniz bu paradan kurtula
cağız, iki tane Morris minibüs alarak memuı> 
larımızı bu perişanlıktan kurtaracağız. Tek
life iltifat etmenizi istirham edenim. Hürmet
le rimle. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Müsaade ederseniz bir sual soracağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Bundan evvel reddedilen teklif hangi tarihte 
reddedilmiştir ve bir dönemde aynı maksatla 
iki defa teklif yapılamayacağına göne bunun 
cevabını teklif sahibi nasıl izah ederler? 

BAŞKAN — Sayın Tekin. 
AKİF T E K K (Devamla) — Teklifimiz, büt

çe daha Senatodan çıkmadan evvel Devlet Mal
zeme Ofisinden aldığımız malûmata göre, bu
rada kanun müzakere edilirken yapılmıştır ve 
burada da kabul edilmiştir. Bilâhare daha büt
çe müzakerelerinde Mecliste reddedilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Karavelioğlu. 
KAMİL KARAVELİOĞLU (Talbiî Üye) — 

Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Sayın Alihocagil. 

OSMAN ALİHOÖAOÎL (Erzurum) — Muh-
t e re m a rk adaşlar; 

Ben bu vesile ile yani tabiî bununla ilgili 
olmak üzere işin esasına dokunmalk istiyorum. 

Cumhuriyet Senatosuna iki minibüs alın
masa da olabilir. İdare Âmirimiz para ile ara
ba tutup personelimizi gönde riyo ITIZ diyor. 
Bizim için de tutuluyormuş. Binaenaleyh, me
mur arkadaşlarımız için de tutulabilir, istisnaî 
günlerdir, para ile bu hizmet görülebilir. Yani, 
daha büyük paralar sarfetmektenîse daha az 
bir para ile bu hizmet görülebilir; fakat esas 
beni eskiden beri üzen bir noktaya müsaade
nizle dokunmak istiyorum; âmme hizmeti gören 
memulların arabaya binmesi hususu, hizme
tin araba ile görülmesi hususu da Türkiye'de 
suiistimal edilmiştir. Şimdi Cumhuriyet Sena
tomuz, Millet Meclisimiz keşke.. 

BAŞKAM — Sayın Alihoca,gil vaktimiz dar
dır, bu itibarla sadece bu lüzumlu mu, lüzum-
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Muhterem arkadaşlarım, sizlere şunu da ifade 
edeyim: Bu arabalar maalesef çok kere vazifeyle 
ilgili olarak da iş görmezler; çok kere bu arkadaş
lar özel işlerine de arabayı alıp götürürler, isim 
vermeyeceğim, söylemek işitemiyorum. ama idare-
ci arkadaşlar bunu pekâlâ bilirler. Yazık değil mi 
bu milletin parasına? Niçin bu arabalar ikiye çı
karılıyor, ne zaruret var? Bir sürü araka var; 
mevcut arabaları kullansınlar. 

Bu gidiş şuraya olacaktır, zapta geçsin diye 
arz ediyorum: Yarın, Başkanın arabası var diye 
ne kadar Başkan varsa her birinin de şansına bir 
araba istenecektir ve o yola doğru da gidiliyor, 
her sene bu arabaların sayısı artırılıyor; ckmi/ 
böyle şey muhterem arkadaşlar. Bir araba Buy 
kanvekillerine, bir araba da İdare Âmirlerine ;.. e-
ter, fakat görüyoruz ki, hizmet diye başka işlerde 
de çalıştırılmak suretiyle bu arabaların her gün 
biraz daha çoğaltılması yoluna gidilmektedir. 

Bütçe Karma Komisyonunun j-aporunu çok 
isabetli bulmaktayım. Çünkü, Bütçe Karma Ko
misyonu bunu görmüş, meseleyi uzun uzun müza
kere ederek lüzumsuzluğuna karar verdiği için cL 
reddetmiştir. Bendeniz, bu yolda oy kullanmam'• 
hürmetlerimle istirham edeceğim. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKAN 
VEKİLİ YİĞİT KÖKER (Ankara) — Ser 
vorum Savın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kök er. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKAN-

YEKİLİ YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın 
Başkan, çok muhterem arkadaşlarım; 

Cumhuriyet Senatosu İdare Âmirlerinin, 
Cumhuriyet Senatosu bütçesine mevdu, 170 000 
lira'lıik ödenekle bir yerine iki âdet minibüs 
s a tın a İm m a siyle ilgili teklif, Bütçe Karma Ko'-
misyonunda yapılan uzun müzakerelerden son
ra reddedilmiştir. 

Yüksek malûmları olduğu veçhile taşıt alını
lan, uzun vadeli plâna uygun şekilde Devlet 
Plânlama Teşkilâtının vizesinden geçmekte
dir. Yani, alınacak taşıtlar yatırım sayılarak 
Devlet Plânlama Teşkilâtının vizesinden geç
tikten soma bütçeye konulmaktadır. Cumhu
riyet Senatosu, 1973 yılı Bütçesini hazırlarken 
ihtiyacı olan bir adet minibüsün bütçeye ilâ
vesi hususunda Devlet Plânlama Teşkilâtının 
muvafakatini almış ve bunun karşılığı olan 
170 000 lirayı da bütçeye koymuş bulunmak

tadır. Ancak, 1973 yılı Bütçesi Karma Komis
yonda görüşüldüğü sırada, Sayın İdareci Üye 
arkadaşlarımız araba fiyatlarında vâki düşüş 
sebebiyle, Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafın
dan bir olarak vize edilen minibüs sayısının 
ikiye çıkarılması hususunu Komisyondan is
temişler ve yapılan müzakereler sonunda bu 
talep Komisyonca reddedilmiştir. Bütçenin 
Cumhuriyet Senatosunda görüşülmesi sırasın
da bu teklif yenilenmiş ve Cumhuriyet Senatc-
suııa o vakit, bunun yatırımla ilgili olduğu, 
Devlet Plânlama Teşkilâtının vizesine tabi ol
duğu beyanında bulunulamadığı için Cumhu
riyet Senatosu bu değişikliği uygun görmüş
tür. Bilâhara Kornişon değişikliği benimse
memiş ve «Bir adet» olarak Millet Meclisine 
sevketmiştir. İçtüzüğe göre, reddedilen bir ko
nunun aradan bir yıl geçmeden Komisyonda 
yeniden teklif edilmemesi hususunda verilmiş 
'bulunan bir teklif nazara alınmadan, konunun 
uzun vadeli plâna aykırı olarak sayın idare
ci üyeler tarafından yeniden bir kanun tek
lifi haline getirildiği mütaiâasıyle bu teklif 
reddedilmişti. Şayet Yüce Senato Komisyon 
kararının hilâfına, mevcut minibüs adedini 
ikiye çıkarırsa bu bir yol olacaktır; diğer dai
reler de Devlet Plânlama Teşkilâtının vizesi 
obuadan uzun vadeli plâna, yıllık programlara 
aykırı olarak vasıta adetlerini değiştirecek
lerdir. 

Ben Yüksek Heyetinizden, Komisyon adına 
bu teklifin reddi istikâmetinde oy kullanılma
sını plâna uygunluğu bakımından arz ediyo
rum. 

Saygılar sunarını efendim. 

SİRKİ ATALAY (Kars) — Sayın Başkan. 
müsaadenizle bir sualim olacak, 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Atalay. -

SIRRI ATALAY (Kars) — Bir minibüs ye
rme iki minibüs almanın gerekçesi olaıak fi
yatlarda düşme gösterilmiştir. Yani, bir -mini
büs bedeline iki minibüs alabileceklerdir. Aca
ba. bu teklifi yapanla fiyat düşüklüğü muci
zesini nasıl göstermişlerdir? Türkiye'de nasıl 
•bir fiyat değişikliği olmuştur da bir yerine iki 
minibüs almanın yolunu gösterebilmişlerdir, 
bunu Komisyonda izah etmişler midir?? 

BAŞKAN —• O hususu herhalde teklif sa
hipleri izah edecekler efendim: 
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suz mu onun üzerinde görüşün, rica edece
ğim. 

OSMAN ALİIIOCAGÎL (Devamla) — Sayın 
Başkan, biliyorum vaktimiz çok kıymetli; fa
kat siz de bu mevzuun ehemmiyetini takdir 
edersiniz, o itibarla arz ediyorum. Şimdi, Tür
kiye'de bu suiistimal edilen, bir konudur. 

Muhterem arkadaşla"!', sabahleyin - dikkat 
ederseniz - memurlarımızın bir kısmı dairele
rine kadar araba ile taşınmaktadır, bir kısmı 
otobüslerle gitmektedir, bir kısmı dolmuşlarla 
gitmektedir, bir kısmı da yürümek suretiyle 
gitmektedir. Burada da adalet yok: Devlet Su 
İşlerinin memurları dairelerine araba ile gider
ler, meselâ Sağlık Bakanlığı memurları araba-
sız giderler. Millî Savunmanın personeli mun
tazaman araba ile gider, diğer bakanlıkların 
mensupları duraklarda beklerler. Demek ki, 
bu hususta büyük bir eş if sizlik vardır. Bu
nun üzerinde ne Hükümet durmuştur', ne bakan
lar durmuştur, ne de şimdiye kadar Türkiye 
Büyük Millet Meclisi kendisice bu kanunlar 
geldiği vakit üzerinde durmuştur. 

Şimdi bu adaletsizliği ortadan kaldırmak 
lâzım. Ya Devletin tüm memurları araba ile 
taşınır veyahut da taşınmaz. Arkadaşlarımız 
diyor ki, Devlet Plânlama. Teşkilâtından geç
miştir. Münasip görmüşlerdir, takdir etmiş
lerdir. 

Arkadaşlar, artık Devlet Plânlama Teşkilâ
tında bu gibi arabaların konulması, şu para
nın yahut bu tahsisatın çıkarılması rica ile 
olmaktadır. Yani tanıdıklarınız vardır gider 
rica edersiniz, bizim cetvele şu arabayı koy
duk, efendim bunu kabul, buyurun, onlar da 
buyururlar ve tatbikat da böyledir. Ben bili
yorum ve ismen de söyleyebilirim; ama lüzum 
görmüyorum, bugün bakanlıklarda öyle me
murlar vardır ki arkadaşlar, - yüksek dereceli
si de vardır, aşağı derecede olan memurlarımız 
da vardır •- (likamla, yani bu vilâyetin dışın
da Türkiye'nin hiçbir yerinde bir hizmeti yok
tur; ama araba alınmıştır, «Resmî hizmete 
mahsustur» yazılmıştır bu araba gider gelir. 
Hiçbir hizmet görmemektedir, yani ne yola gi
diyor, ne dağa gidiyor, ne bayıra gidiyor.. Muh
terem arkadaşlar, bunları kim düzenleyecek?.. 
Bunları, o bakanlığa gelen bakanlarımız dü-
zenliyecck. Bu ehemmiyetsiz bir konu değil
dir. 

19 . 6 . 1973 O : 1 

BAŞKAN — Sayın Alihocagil, genel gö
rüşme açmadık efendim, rica ederim mevzua 
gelin. Mevzu, bir yerine iki tane alınsın mı 
alınmasın mı, onu istirham edeceğim. 

OSMAN ALİHOCAGİL (Devamla) — Cum
huriyet Senatosunun durumu da öyle simidi, İki 
vasıta alınsın mı alınmasın mı. Bir zamanlar 
Cumhuriyet Senatosu Başkanının arabası var
dı, yenisi alnısın mı alınmasın mı falan bir de
fa reddettik, ikinci defa kabul ettik. 

Şimdi, Sayın Başkan bâzan işte böyle konu
şacak mevzular oluyor, onda da zamanımız 
dardır diye konuşamıyoruz. 

'Muhterem arkadaşlar, bu, Cumhuriyet Se
natosunun meselesi değildir. Sayın Nihat Erim 
Beyefendinin de İm arabalar mevzuunda zan
nediyorum bir bildirisi vardı; yerli arabalar 
kullanılacak, fazla arabalar kaldırılacak di
ye. Bütün âmme hizmetinde, bütün bakanlık
larda ve diğer müstakil çalışan umum müdür
lüklerde bu işin düzenlenmesi lâzım; kimin ara
baya bineceği, kimin binmeyeceği hususu dik
katle incelenip fazlalarının alınması lâzım ar
kadaşlar. 

Cumhuriyet Senatosunda şimdi, iki minibüs 
vereceğiz veya vermeyeceğiz; bu hicjbir mânâ 
ifade etmez. Diğerlerini yapabiliyor muyuz? 
Bunu derhal şimdiki Hükümetimiz, ele alsın, 
hiç olmazsa bir hizmet etmiş olsun, başka tür
lü mühim bir hizmet verme imkânı yoktur, çün
kü hizmet süresi kısadır. 

S a y gıla r ımı sun arım. 
BAŞKAN — Sayın Üzgüneş, buyurunuz 

efendim. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan, değerli senatörler; 
Her yıl bütçe sonunda bir gayret ortaya çı

kar. Devlet daireleri masraflarını yaparlar, bir 
kısım para artmıştır aman yanmasın derler, 
abura cubura, nereye gelirse sarfederler. San
ki sarfettikleri para gâvur parası. 

Arkadaşlarım, şimdi Senatonun bir mini
büse ihtiyacı varmış, para konmuş; ama mini
büs yarı fiyatına bulunmuş.. E geriye kalan 
para yansın mı? Aman yanmasın hemen İki ta
ne alalım. "Milletin malı deniz, yemeyen domuz. 
Arkadaşlarım bu söz milletin malı deniz, is
raf eden domuz şeklinde değişmezse bu mem
leket sureti katiyede kalkınamaz. Kimin eline 
avcıma bir imkân geçerse israfı alabildiğine 



0. Senatosu B : 74 19 . 6 . 1973 O : 1 

kadar g-ötüröbilrnektedir. Halbuki bugün biz 
üretime katkıda bulunmak zorundayız. Her 
şeyden tasarruf ederek mutlaka bunları üreti
me sevk etmek zorundayız. Arkadaşlarım, ta
sarruf şuuru yukarıdan aşağı doğru yaygınla
şır. Eğer Cumhuriyet Senatosu bir minibüse 
ihtiyacı olduğu halde sırf aman para yanmasın 
diye, aman Devlet Hazinesine gitmesin diye 
iki minibüs almaya kalkarsa bu takdirde bu 
memlekette tasarruf zihniyeti gen'İşleyemez. 
Yani kanaatim odur ki, bu minibüslerden biri 
daha alınmamalıdır. 

Sayın .İdare Âmiri Akif Tekin diyor ki, «Bu
radaki personeli saat 24.00'ten sonra taksi ile 
göndermek zorunda kalıyoruz.. Kaç gim saat 
19.00'dan sonra çalışıyoruz ki, saat 24.00'ten 
sonra çalışacağız arkadaşlar. 

Sonra ben açıkça söyleyeyim, şahsî işleri 
için, hattâ evlâtların, şunların - bunların işi 
için kullanılan bâzı hizmet arabaları var Cum
huriyet 'Senatosunda. Bunlar.ne güne duruyor. 
Geç kaldığımız gün onlar kullanılsın. 

Yanlıştır arkadaşlar, alınmamalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Tun ek anal, buyurunuz 
efendim. 

HAYDAE TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Sayın arkadaşlarını, 

Sizimi faz,1 a meşgul ötmek istemiyorum, yal
nız ufak bir hesapla bir gerçeği önünüze sermek 
istiyorum. 

Şimdi Senatoda kullanılacak bir arabanın 
yılda ortalama 15 ilâ 20 bin kilometre yaptığı
nı kabul etmek lâzım arkadaşlar. Her kilomet
resi 1 liradan aşağı değildir. Arabanın amortis
manını koymuyorum. Ayrıca bir şoför tuta
caksınız mesai içi, mesai dışı aşağı - yukarı alı
nacak şoförün durumuna göre 30 bin lira ela 
onun masrafı var. Arabanın bakımı, yağını da 
ilâve edecek olursanız 60 bin lira yıllık masrafı
dır. Bütçede Devlet daireleri arabaları için ko
nulmuş olan 10-15 bin lira gibi küçük tahsisler 
hiçbii* zaman yetmemekte, gerçekte şoförlerine 
fazla mesai ve aylık olarak, ayrıca arabanın 
benzin bakını ve yıpranması i'e birlikte 60 bir 
liradan aşağıya Devlete mal olmamakladır. 

Bu nedenle, bir tanesi yeterlidir, ikincisi ay
rıca bir 60 bin liralık daha bütçeye külfet yük
leyecektir, bunu hatırlatmak için huzurunuza 
geldim; saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, buyurunuz efen
dim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Muhterem 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Getirilen teklifin gerekçesi gayet açık; 1978 
yılı Bütçesi ile bu 170 bin lira para tahsis edil
miş, artık bu paranın üzerinde konuşma imkâ
nımız kalmamıştır. 

Getirilen teklifte bir araba yerine iki araba 
alıp Cumhuriyet Senatosunun ihtiyacını karşıla
yalım derler. 

Takdir yüce heyetinizindir, saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz iste
yen sayın üye?,. Yok. Maddelere geçilmesini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Bütçe Karma Komisyonu raporu açık oyla
rınıza sunulacakta r. 

3. •—• 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelde, değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 2/848: Cumhuriyet Senato
su 2/54) (S. Sayısı : 275) (1) 

BAŞKAN — Raporun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Raporun 
okumrasiîiı kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Teklifin tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir'. 

1973 y:h Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

teklifi 
Madde 1. — 1973 yılı Bütçe- Kanununa bağlı 

Millet Meclisi Bütçesinin 101 Program, 10 Alt -
program, 002 Faaliyet - proje, 4001 Harcama 
Kalemine mevzu ödenekten 1 989 $32 lira ten
zil edilerek Millî Savunma Bakanlığı 3973 yılı 
Bütçesinin 102 Program, 02 Alt - Program. 1 
Ödenek türü, 001 Faaliyet Projenin 400/450 Yi
yecek ve Yem Alımları- harcama kalemine 
1 589 832 lira ve 400-/471 Giyim - Kuşam alım
ları harcama kalemine 400 000 lira ilâve edil
miştir. 

(1) 275 S. Sayüı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa- I 
ym üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler. Etmeyenler... Madde kabul 
•edilmiştir. 

Madcİ3 2. — B u kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Millet Meclisi Bal
kanı, Millî Savunma Bakanı ve Maliye Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
imi edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde leble, aleyhte :-"z 
isteyen sayın üye'0.. Yok. Tadarının tümünü ay
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmişiir. 

Açık oya sunulacaktır. 

4. — 1973 yılı Bütçe Kanununun Millet 1!ca
lisi kısmında değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifi ve Bütçe Karma. Komisyonu, rav^v I 
(Millet Midisi 2/883; Cumhuriyet Senato.^' 
2/55) (S. Sayısı : 276) (1) 

BAŞKAN — Raporun okunup okunma m ası 
hususunu oyla''imza arz ediyorum. R-aponm 
okunmasını kabul edenler... Etmeyenler.,. Ra
porun okunması kabul edilmemiştir. 

Teklifin tümü üzerinde söz isteyen saym 
üye?.. Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1973 yılı Bütçe Kanununun Millet Meclisi kıs
mında değişiklik yapılması hakkında karım 

teklifi 
Madde 1. — 1973 yılı Bütçe Kanununa bağ

lı Millet Meclisi Bütçesinin l'O'l program. 01 alt 
programı, ÜOl faaliyet proje. 4CO harcama kale- I 
m indeki ödeneğin sarfiyatında 2490 savdı Ar
tırma. Eksiltme ve îhale Kanunu i e 1050 saydı | 
Muhasebei Umumiye Kanunu hükümleri uygu
lanmaz. 

(1) 276 S. Saydı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

19 . 6 . 1973 O : 1 

I BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
saym üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Millet Meclisi Baş
kanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bir edilmiştir. 

Teklifin tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
isteyen sayın üye?.. Yok. Teklifin tümünü oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul eden'ler... Etmeyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

Teklif açık oya sunulacaktır. 

5. — 1694 sayılı 1973 yılı Bütçe Kanununun 
(H) cetvelinin değiştirilmesi ve 27 nci maddesi
ne bir fıkra, ilâve edilmesi hakkında, kanını ta
sarısı ve B"'tee Karma Komisyonu raooru CM. 
Malisi 1/841; C. Senatosu 1/202) (S. Sayısı : 
277) (1) 

BAŞKAN —• Raporun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Raporun 
okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

I Lütfen hükümet yerini alsın. 
Tasarmm tümü üzerinde söz isteyen saym 

üye?.. Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza 
I arz ediyotum. Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
1 nci maddeyi okutuyorum. 

1Ö94 sayılı 1973 yılı Bütçe Kanununun (II) 
cetvelinin değiştirilmesi ve 27 nci maddesine 
bir fıkra ilâve edilmesi hakkında kanun tasarısı 

Madde 1. --- 1973 yılı Bütçe Kanununa ekli 
I (H) işaretli cetvelin (IV - Fiilen arazi üzerinde 

çalışanlara verilecek tazminat) başlıklı kısmı 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

(1) 277 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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IV. — Fiilen arazi üzerinde çalışanlara ve
rilecek tazminat (Madde : 50) 

(1) .Sayılı Cetvel 

Orman Genel Müdürlü günün (50 nci mad
denin 1 ve 2 numaralı fıkralarında gösterilen) 
memurları. 

Kadro 
Dereceleri 

2 
o 

O 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

12 -16 

G ünl ü k t a zmin a t 
Miktarı (TL.) 

1 j , 

50 
45 
40 
36 
32 
28 
26 
25 
25 
25 
25 

(2) İSayıli Cetvel 

Harita Genel Müdürlüğü subay ve assubay-
iarı askerî ve sivil memurları. 

Kadro 
Dereceleri 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

12-16 

Günlük tazminat 
Miktarı (TL.) 

50 
45 
40 
36 
32 
28 
26 
25 
25 
25 
25 

(3) Savılı Cetvel 
Günlük 

Tazminat 
Mik. (TL.1) 

1. — 50 nci •maddenin 3 numara
lı bendinde gösterilen Tapu ve Ka

dastro personeli ile 766 sayılı Ka

nunun 75 nci maddesinde yazılı ta
pulama hâkimi ve diğer personel : 

a) Tapu: a ma 3 ı a kimleri 
b) Müdürler, mühendisler, ha

rita uzmanları 
c) Teknisyen .er, kontrol me

murları, fen âmir ve memurları, 
tasarruf azaları ve posta tapu me
murları 

d) Teknisyen yardımcısı, fen 
memur muavinleri ve diğer me
mur ve daimî lıizmetliler (şoför
ler dahil) 

e) Yardımcı sınıf personeli 
2. — 50 nci maddenin 4 numara

lı bendimle yazılı olanlar : 
a) Kadro dereceleri 4 olaırar 
b) Kadro dereeeelri 5 olanlar 
e) Kadro derecemri 6 olanlar 
d) Kadro dereceleri 7 olanlar 
e) Kadro dereceleri 8 ohmalr 
f) Kadro dereceleri 9 olanlar 
g) Kadro dereceleri 10 olanlar 
h) Kadre* dereceleri 11 ve da

lı a aşağı olanlar 
3. — 50 nci maddenin 5 numa

ralı bendintlj yazdı olanlar : 
a) Kadı e) dereceleri 2 olanlar 
b) Kadro dereceleri 3 olanlar 
e) Kadro dereceden 4 olanlar 

ha 

d) Kadro dereceleri 5 olanlar 
e'1 Kad'r) dereceleri 6 olanlar 
f"'' Kadro dm/c-oleri 7 olanlar 
g) Kadro dereceleri 8 olanlar 
h) Kadro dereceleri 9 olanlar 
V. Kadro dereceleri 10 ve da-
asas'i olanlar 

45 

40 

35 

30 
20 

32 
28 
26 
24 
22 
21 
20 

18 

:,o 
32 
28 
26 
24 
22 
21 
20 

18 
BAŞKLAX — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye ?.. Yok . 
Maddeyi, okunan cetveli eriyle birlikte oy

larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyen1 er... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddevi okutuvorum. 

Madde 2. Avın kanunun 27 nci madde
sine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

«6245 savdı Harcırah Kanununun 49 neu 
maddesine güre veril ece '"azminatın hesabın
da. 1327 savdı Kanuna e'öre intibak edilen ve-

oda ••recebe tekabül eden 7244 
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sayılı Kanunun 1 nci maddesindeki aylık tutar
ları esas alınır. 16 ve 15 nci derecede bulunaıı-
ılar için 7244 sayılı Kanundaki 14 ncü dereceye 
tekabül eden tutar esastır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
'edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

ledenlier... Kabul 'etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü

rütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

'edenler... Kabul etmeyenler... Kabul •edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 

isteyen sayın üye?.. Yok. 
'Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarı açık oya sunulacaktır. 

7. — Karayolları Genci Müdürlüğü 1973 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişildik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Bütee Kar
ma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/856; C. 
Senatosu : 1/208) (S. Sayısı : 282) (1) 

'BAŞKAN — Bunlarla ilgili bir önerge da
ha var, takdim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

282 ve 283 S. Sayılı Karayollarına ek öde
nek verilmesini öngören kanun tasarılarının, 
işin önemi ve bilhassa son Fatıma ve civarında 
vukubulan taşkın âfeti muvacehesinde gün
demde bulunan diğer maddelerden önce ve Ge
len Kâğıtlardan gündeme alınmak suretiyle 
öncelikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Nurettin Ok 
B a y m d ı rlık Baka n ı 

«(1) 282 S. sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir.» 

19 . 6 . 1973 O : 1 

BAŞKAN — Diğer bir önergeyi takdim 
ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü Gelen Kâğıtlar arasında bulunan 

(282 - 238) S. Sayılı Aktarma kanun tasarıları 
talep edilip, sayın üyelere dağıtılmış bulunmak
tadır. 

Önemine binaen Gelen Kâğıtlardan günde
me alınarak öncelikle görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkan Y. 

Yiğit Köker 

BAŞKAN — 282 ve 283 S. Sayılı kanun ta
sarılarının gündeme alınmasını oylarınıza arz 
'ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edil mistir. 

Diğer işlere takdimen görüşülmesini oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenier.... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

(Sayın Bakan, 1 nci madde ile ilgili -olarak 
verdiğiniz önergeyi müzakereden önce, yani 
şimdi mi okutacağız efendim?.. 

BAYINDIRLIK BAKANI NURETTİN OK 
(Çankırı Milletvekili) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Raporun okunu]), okunmaması hususunu oy

larınıza arz ediyorum. Raporun okunmasını ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddelere g-eçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısı 

Madde 1. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelin ilişik (1) sayılı ödenek cetvelinde yazılı 
tertiplerine 35 000 000 liralık ek ödenek veril
miştir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurunuz efen
dim. 
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BAYINDIRLIK BAKANI NURETTİN OK 
(Çankırı Milletvekili) — Sayın Başkan, değerli 
senatörler; 

Karayollarının, Devlet ve il yolları yönün
den bâzı büyük vilâyet ve küçük kasabalardan 
geçişinde gerekli imkânları sağlamak amacıyle 
bu kanun tasarısını Yüce Meclise sunmuş bulu
nuyorduk. Ancak bu arada 14 Haziran 1973 gü
nü maalesef Ordu ili dâhilinde Fatsa, Niksar, 
Ünye, Kumru istikâmetinde vücut bulan büyük 
taşkın, olağanüstü taşkın hâdisesi üzerine Dala
man deresi üzerinde 123,5 metrelik bir büyük 
köprümüz yıkılmış bulunmaktadır. Onun yanın
da, batısında 90 metrelik bir köprümüz de bu 
âfeten büyük çapta zarar görmüş ve geçilmez 
hale gelmiştir. 

Şimdi, bir normal hizmetlerimizi ifa ve icra 
ederken yeni bir âfet zuhur etmiş ve mevcut ola
naklarımızın dışında Devlet bütçesine yeni bir 
külfet tahmil etmiş bulunmaktadır. 

Bu sebeple, Yüce Senato müsaade ederse bu 
köprülerin ve şu anda Ordu ili dâhilinde hayatı 
felce uğratan geçilmez voli arın süratle inşa, 
imar vs ihvası için lütfederseniz 15 milyon daha 
artırmak suretiyle bu ek ödeneğin 50 milyon li
raya çıkarılmasını teklif ettmı. Yüce Senato iti
bar gösterirse teşekkürler ederim. 

Savo-ıl arımı sunarım. 
BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz iste

yen sa.vm üve?.. Yok. 
Maddeyle ilgili sayın Bakanın Hükümet adı

na verdiği önerge var, takdim ediyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Karavollarının, Devlet yolu ve il yolu giriş
lerinde ihtiyacı bulunan ek ödenek tasarısının 
hasırlanmasından sonra 14 Haziran 1973 günü 
Ordu ili dâhilinde ve bilhassa Fatsa. Kumru ci
varında vnkubulan taşkın iki büyük köprü vü 
yıkmış ve Devlet yolunu geçilmez hale getirmiş
tir. İki köprüden birisi 123 metre, diğeri ise 90 
metredir. Bu köprülerin ve civar yolların yapı
labilmesi, program dışı bir ihtiyaç olarak belir
miştir. 

Bu amaçla, köprülerin yapılabilmesi ve yol
ların hizmete açılabilmesi için 15 milyon lira ilâ
vesiyle 35 milyonluk ek ödeneğin, dağıtılan ta
sarının 5 sayfasındaki bir ve iki sayılı cet

veller müfredatında gösterilen 15 ve 20 milyon 
liralık ödeneklerin 25'er milyon liraya çıkarılma
sı suretiyle 50 milyon TL.'na yükseltilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Bayındırlık Bakanı 
Nurettin Ok 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir maru
zatım var. 

İçtüzüğümüzün 89 nen maddesinde bir hü
küm vardır. Bu hüküm «Üyeler, bütçe ile ilgili 
tasarıların Senatoda görüşülmesi sırasında gi
der artırıcı ve belli gelirleri azaltıcı teklifte bu
lunamaz» der. Bu, sadece üyeler için konulmuş 
bir hükümdür. Anayasamıza göre Hükümet bu 
teklifi yapabilir ve komisyon da fikrini söyleye
bilir. 

Sayın Kalpaklıoğlu, görüşmeniz eğer bu hu
susta ise, zannadersem sizi tatmin eder. Eğer 
başka hususta ise buyurun. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Vazgeçtim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Peki efendim. 

Hükümetin bu önergesine komisyon katılı
yor mu efendim?.. 

BÜTOE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmak
tadır. önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Önergeyle kabul edilen şekle göre düzelterek 
maddeyi tekrar okutacağım. 

Karayolları. Genel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe 
Eanumma bağlı cetvellerde değişildik yapılması 

hakkında kanım tasarısı 

Madde 1. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1973 yılı But-'1? Kanununa bağlı (A) işaretli cet
velin ilişik (1) savılı ödenek cetvelinde yazılı ter
tiplerine 50 000 000 liralık ek ödenek verilmiştir. 
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Tasarıya 'bağlı •cetveller 

(1) SAYILI CETVEL 
Hizmetin tertibi 
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Karayolları Genel Müdürlüğü 

(A) 
112 Karayolları yapım ve onarını işleri 

02 Yol yapım ve onarım işleri 
2 

001 Devlet yolları yapını ve «onarını faaliyetleri 
700 Yapı, tesis bedelikarşılığı 25 000 000 

002 İl yolları yapım vo onarım faaliyetleri 
700 Yapı, tesis bedeli karşılığı 25 000 000 

Toplamı 50 000 000 
BAŞKAN — Makl'deyi bu şekli ile oylarınıza 

arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
ibul edilmiştir. 

Maidde 2. — Birindi madde ile verilen 
50 000 000 liralık ek ödeneğin ayrıntılı harcama 
kalemlerine dağıtımı ilişik (2) sayılı uygulama 
cetvelinde gösterilmiştir. 

(2) SAYILI CETVEL 
Hizmetin tertibi 
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Karayolları Genel Müdürlüğü 
112 Karayolları yapım ve onarım işleri 

02 Yol yapım ve onarım işleri 
^ j 

001 Devlet yolları yapını ve onarını faaliyetleri 
700 Yapı, tesis bedeli karşılığı 
710 Yapı tesis ihale bedeli karşılığı 25 000 000 

002 İl yolları yapım ve onarım faaliyetleri 
700 Yapı, tesis bedeli karşılığı 
710 Yapı teslis ihale bedeli karşılığı 25 000 000 

Toplam 50 000 000 

—.J79-—. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isiteyen sa
yın üye? Yok Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cet
velin 3 kod numaralı (Özel gelirler) gelir türü
nün 1 kod numaralı (Hazine yardımı) kesimine 
50 000 000 lira eklenmiştir. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde söz isiteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyor m. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye . Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler. Etmeyenler. Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu kanunu Maliye ve Bayındır
lık bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler. Etmeyenler. Madde kabul 
edilmiştir. 

Tasarının itiünıü üzerinde lehte aleyhte söz 
isteyen sayın üye? Yok. Tasarının tümünü oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Eıtmeyen
ler.. Kabul edilmiştir. Tasarı açık oya sı:-"-
lacaktır. 

8 — 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işa
retli cetvelde (değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
ru (M. Meclisi 1/855;- C. Senatosu 1/207) (S. 
Sayısı': 283) (1) 

BAŞKAN — Raporun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Raporun 
okunmasını kabul edenler.. Etmeyenler.. Ka
bul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye?. Yok. Maddelere geçilmesini oylarmıza 
arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı 
Madde 1. — 1973 yılı Bütçe Kanununa bağ

lı (A) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kısmı-

(1) 283 S. Sayılı basmayanı tutanağın- so-
nundadır. 

nm 930 kod numaralı (Malî transferler) prog
ramının (01) kod numaralı (Katma bütçeli ida
relere Hazine yardımları) altprogrammın 3 
ödenek türünün 007 kod numaralı (5539 sayılı 
Kanunun 19 ııcu maddesinin 5 nci fıkrası gere
ğince Karayolları Genel Müdürlüğüne) faaliye
tinin 900 kod numaralı (Transferler) harcama 
kalemine 35 000 000 liralık ek ödenek verilmiş
tir. 

BAŞKAN — Bu tasarı aynı zamanda bun
dan evvel kabul etmiş olduğumuz tasarının de
vamıdır, aslında ikisi bir tasarıdır; fakat bütçe 
usulüne göre, daha doğrusu yeni usule göre 
Maliye Bakanlığı bunları ayrı ayrı tanzim et
miştir. Binaenaleyh, birinci kabul ettiğimiz ka
nundaki 50 milyonluk miktar burada da düzel
tilecektir. Bu hususta sayın Komisyon Başkanı 
tarafından verilmiş olan takriri takdim ediyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
282 sıra sayılı kanunun 1 nci maddesinin mü

zakeresi sırasında kabul edilen önerge ile ilâve 
olunan 15 milyon liranın, 283 sıra sayılı tasa-

' rmm 1 nci maddesine ve bağlı cetvellerine ay
nen ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Ankara Senatörü 
Karma Bütçe Komisyonu Bask. V. 

Yiğit Köker. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı buyurun 
efendim. 

BÜTGE KAKMA KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLÎ YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın 
Başkan, önergemizde de izah ettiğimiz veçhile, 
biraz önce de zatıâlinizin de ifade buyurduğu
nuz bu 1 nci maddede geçen 35 milyon mikta-
tarlarm 50 şer milyon olarak tashihi gerek

mektedir. 
Arz ederim. 

BAŞKAN — Yani ikisi de aynı kanun. 
Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
Maddeyi kabul edilmiş olan takrirle değiş

tirilmiş olduğu şekli ile; yani 35 milyonun 50 
milyona iblağ edilmiş şekli ile oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler. Kabul 
edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo-
rum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul 'edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte aleyhte söz 
isteyen sayın üye? Yok. Tasarının tümünü oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı açık oya sunulacaktır. 

6. — Üniversiteler kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kahul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komis
yonlarından 5'er üye alınmak suretiyle kurulan 
Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi : 1/622 C. 
Senatosu : 1/203) (S. Sayısı : 281) (1) 

BAŞKAN — Biraz evvel gündeme alınması 
kaibul olunan Üniversiteler kanun tasarısının di
ğer işlere takdimen görüşülmesini oylarınıza arz 
©diyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
•edilmiştir. 

Bu müzakere ile ilgili önergeyi takdim edi
yorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 281 sıra sayılı Üniversite
ler kanun tasarısının müzakerelerinin, oturumun 
19,00 - 20,30 arası yemek tatili verilmek suretiy
le bitimine kadar devamının karara bağlanması
nı arz ve teklif ederiz. 

C. Senatosu 
Cumhuriyetçi 
Güven Partisi . C. Senatosu A. P. 

Grup Başkanvekili Grup Başkanı 
Sami Turan Fethi Tevetoğlu 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kaibul edil
miştir. 

(1) 281 Sıra Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

İvedilikle görüşülmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kaibul edil
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde grupları adına söz 
almış olan sayın üyeleri okuyorum efendim. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın 
Hüseyin Öztürk, Millî Birlik Gruıbu adına Sayın 
Kâmil Karavclioğlu, Adalet Partisi Grubu adı
na Şaym Ömer Ueuzal. 

Şahısları adına söz almış olan sayın üyeleri 
de sıra ile takdim ediyorum. 

Sayın Hüsnü Dikeçligil, Sayın Hüseyin At
maca, Sayın Sırrı Atalay, Sayın Faruk Kınay-
türk. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, ben de şahsım adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Yazayım efendim. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın 

Hüseyin öztürk. 
C. H. P. GRUBU ADINA HÜSEYİN ÖZ

TÜRK (Sivas) — Sayın Başkan Cumhuriyet 
Senatosunun değerli üyeleri; 

Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Sena
tosu Grubu adına Üniversiteler Kanun tasarısı 
üzerindeki görüşlerimizi sunarken, gerçekçi ol
maya ve eleştirilerimizi tasarıya ışık tutacak şe
kilde yapmaya gayret edeceğiz. 

Değerli Senatörler, yıllardır Üniversite re
formuyla ilgili fikirler ve demeçlerin basınımı
zı işgal etmesine rağmen, nedense bu mesele
mizi bugüne kadar çözme olanağına kavuşama
dık. 

Nitekim 1969 yılının ilk aylarında üniversi
te reformuyla ilgili olarak basında ilgili kurum
ların düşünce ve fikirleri daha çok ve sık sık 
yer almaya başlamıştı. 

O günlerde Üniversite ve yüksek okullarda 
da boykot ve işgaller başlamış ve bu hareket 
ve olayların amacında Üniversite reformu ön-
plânda görülmekteydi. İstenen reformlar üni
versite ve öğrenciler tarafından madde madde 
sıralanıyor ve basında yer alıyordu. Siyasî ik
tidarsa özerk Üniversitelerimizin öğretim üye
lerinin ülke sorunlarını dile getirmeleri karşı
sında rahatsız olmakta ve üniversiteden gelen 
isteklerin çoğuna boyun eğmek zorunda kal
mıştı. Bunun sonucu olarakta görüşülen, bu ta
sarıdan daha olumlu bir reform tasarısının ha
zırlayarak getirilmesi sağlanmıştı. Tasarı Millî 
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Eğitim Komisyonunda Üniversite rektörlerinin 
katkısıyla beğenilen bir duruma sokulmuştu. 

Tasarıda öğretim üyelerine verilecek tazmi
natlar düzenleniyor, öğretim üyeliği çekici ha
le getiriliyordu. Profesörlere 4 000, doçentlere 
3 000, doktor asistanlara 2 000 lira gibi tazmi
nat verilmesi sağlanıyordu. Profesörlük ve do
çentlik süreleri kısaltılıyor, doçentliğe, profe
sörlüğe geçişler eabuklaştırılıyor, memleketin 
öğretim üyesi ihtiyacı «karşılanmak» yolu tu
tuluyordu. 

Doktor - asistanlara ders okutma olanağının 
sağlanması, İstanbul, Ankara ve İzmir üniver
sitelerinden yeni kurulacak üniversitelere öğ
retim üyelerinin yardımı sağlanması, asistanla
rın seçim ve çalışmalarıyla ilgili yeni bir dü
zende getiriliyordu. Ders kitaplarının üniversi
telerde uygun fiyatla basılıp öğrencilerin ihti
yaçlarının karşılanması ve en önemlisi olan tam 
gün çalışma sistemi bugünkünden çok daha şü
mullü olarak getiriliyordu. Tasarı Millî Eğitim 
Komisyonundan bu esaslarla çıkarılmıştı. 

Tasarı Adalet Partisi Grubunda görüşüldük
ten ve özel okullardaki durum, ders veren öğ
retim üyelerinin durumları dikkate alındıktan 
sonra nasılsa Bütçe Plân Komisyonunda Millî 
Eğitim Komisyonundan sonra, 35 günlük bir 
bekletmeden, gecikmeden de sonra tasarının 
asıl reformcu maddeleri olan 1, 2, 3, 4 ve 5 nci 
maddeleri çıkarıldı. Yani, metin reformdan ta
mamen yoksun hale kondu. Yalnız öğretim üye
lerine verilecek tazminatlar kaldı ki, o da % 50 
oranında azaltılarak tasarı iki maddelik basit 
bir tazminat kanunu olarak mayıs ayı sonunda 
Millet Meclisinden geçirildi. Cumhuriyet Sena
tosu Millet Meclisi ile birlikte tatile girdiğin
den bu tasarı bizde 27 . 10 . 1969 yünü görüşü
lerek kanunlaştı. 

Fakat 1969 yazı ve sonbahar aylan ise reform 
istiyen üniversite öğretim üyeleri ve öğrencile
rinin istediklerinin yapılmayışının üzüntüsü için 
de boykot ve işgallerle geçti. 

Siyasî iktidarın o günkü hatasının tekrar
lanmaması dileğindeyiz. Çünkü bu tasarıyla ül
keye ve üniversitelerimize getirilecek huzursuz
luğun üzüntüsü içindeyiz. Görüldüğü gibi bu 
tasarı bir reform niteliğinden uzak kalmış ve 
daha çok 12 Mart öncesi olaylara karşı bir tep
ki tasarısı özelliğine bürünmüştür, 

Yukarda da bahsedildiği gibi, üniversite re
formu hakkında ne yapılması gerektiği, ilgili 
kurumlarca basında apaçık ortaya konduğu 
halde üzerinde görüştüğümüz bu yasa tasarı
sında, üniversite reformu ile neyin kastedildi
ği üniversite sistemini geliştirmek bakımından 
ne yapılması gerektiği ve düşünüldüğü belli 
değildir. 

Bu tasarıyla daha çok anarşik olayların ön
lenmesini sağlayacak üniversite dışı denetim 
şekilleri getirilirken, 4936 sayılı ve 115 sayılı 
yasaların geliştirmek istediği üniversite sistem 
ve anlayışının suçlandırılması ve yok edilmesi
nin istenmesi ise, Türkiye'deki üniversite siste
mini yıllarca geriye götürecek ortamların ya
ratılmasından çekiniyoruz. Çünkü, 4936 ve 115 
sayılı Yasaların getirdiği sistem, çağımızın üni
versite sistemlerine uygunluğu ve Türkiye'nin 
koşullarına, ihtiyaçlarına uygunluğu ile kendi
sini kabul ettirmiş, demokratik ülkelerde tak
dir görmüş bir sistemdi. 

Anarşik olayların kaynağı olarak gösteri
len, görülen özerk üniversiteler, aslında özerk 
olmayan yüksek öğretim kurumlarından daha 
masum olsa gerektir. Gerçek bu iken buna rağ
men yasaklayıcı ve ezici hükümler, bu yasayla 
özerle üniversiteleri tümüyle baskı altına alan 
ve suçlandıran hükümler getirmektedir. 

Oysa ki ; sayın üyelere, boykotların başla
dığı, işgallerin başladığı günlerde bir hukujk 
fakültesi, bir Ankara Tıp Fakültesi, İstanbul1 

Hukuk Fakültesi yanında, özerk olmayan yük
sek öğretmen okulundaki. Orta - Dıoğu Teknik 
Üniveritesiındejki, Gazi Eğitim Enstitüsünde 
ve diğer eğitini enstitülerindeki, yüksek okul
lardaki ve akaklemil erdeki olaylar bu üniver
sitelerden daha çoktur, daha acıdır, daha da 
korkunçtur. 

Bu kadar ağır suçlamalara rağmen üniver
sitede ne bir temizleme yapılmış ve ne de va
tana ihanet suçundan ve anarşik olayların 
içinde olan öğretim üyeleri 'bulunup tcmizlene-
memiş hâlâ cezalandırılamamıştır. 

Gerçek bu iken, getirilen cezaî müeyyide
ler ve polisiye tedbirlere hem öğretim üyele
rinin ülkenin sorunlarını tartışma ve çözüm 
yolu aramaları yasaklanmakta ve hem de te
melden sakat olan eğitimde fırsat ve olanak 
eşitliği yok edilmektedir. 
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Ayrıca tasarıda çare ve bulunacak imkân
lar neler olduğu tespit edilmemiş, çevre ve 
halk ihtiyaçlarına açıjklılk getireceği ileri sü
rülen prensiplere rağmen, yukarda arz ettiği
miz fikirlerle bu ilkenin bağdaşmasına elbette • 
ki, imkân bulunamayacaktır. Günkü, çevre
sel ve bilimsel incelemeler ve -olanaklar saptan
madan, halka ve çevreye açıklık ilkesi işlene-
meyeceği gibi, öğretim üyeleri de bu yasanın 
kanunlaşmasından sonra üzerjk bir çalışma or
tamı bulamayacaklardır. 

İleriye dönük amaçlarda, bu amaca ulaşa
cak araçlarda verimliliği, iyileştirmeyi; halk 
toplulııklarıyle olan ilişkilerde bilinçlendirici, 
yenilikler getirici rasyonel eğitim sistemleri 
reform olarak ifade edilir. Halka dönüjk bir 
sistem de getirilmediğine göre bugüne ka

dar özerk üniversiteleri olan bir ülke olarak 
bilmen Tür'kiye Cumhuriyetinin, özerk üıuiver-
sitelerdcın yoksun bir ülke haline nasıl getiril
diğinden söz edilecektir. Çünikü, bu tasarı 12 
Mart Muhtırasından önceki olaylara karşı bir 
tepki tasarısı özelliği taşımaktadır. 

Hem özerklikleri kısıtlamakta ve hem de eği
tim, öğretim işine bile üniversite dışı müdahaleler 
getirmektedir. Bu tasarı ile, toplumdaki sis
temler arasında bir bağ kurmak, üi'kenkı kal
kınmasında halka dönük verimli yeni ilişkiler 
sistemi olarak ne getirilmektedir?.. Hiçbir şey. 

Üniversiteler sistemi ile diğer sistemler ara
sında bile bir düzen, kurulamamıştır. Sosyal 
adalet ve fırsat eşitliği daha da kötüleşmiş, 
dar geliıJîi aile çocuklarına paralı yüksek öğ
retimle olkul. kapıları yüzlerine kapatılmıştır. 

Böylece, ıbugüne kadar olduğu gibi ve 
bugün de ilaha kötü -bir ortam getirilere'k oku
yamayan ve 'bugüne kaelar da çocuklarını 
(ikutamayan ailelerin yine aynı ortam içeri
sinde bırakılması \re okuyan aile çocuklarının 
yine okuma imkânlarının sağlanmasından öte
de ıbir şey getirilmemektedir. Yine, okuyan
lar memleketim nimetlerinden, ulusal gelirin
den payını alırken; okumayan aile çocdk-
ları, fakir köylü ve dar gelirli yurttaşla
rımızın ise yıllardır olduğu gibi, ulusal 
gelirden paylarını alamamanın adaletsizliği ve 
ıstırabı sürüp gidecektir. 

Biliyorsunuz 'ki, Doğu illerimizde, Gü
ney illerimizde, Orta - Ana dolunun birçok 

kasabalarında ortaokullar, liseler yeteri ka
dar öğretmene, ders aracına ve imkânlara sa
hip değildir. Buralarda okuyan çocuklar, bü
yük şehirlerde ojkuyan çoculdar kadar iyi ye
tişememektedir. Okumuş ailelerin çocuk
la rina okuyan aileler herzaman yardım imkân
ları sağlayacak durumdadır. Oysa ki, köyler
de küçük kasabalarda okuyan ve nüfusumu
zun çoğunluğunu; üçte ikisini teşjkil eden 
halkımızın çocukları ise, yine dünkü gibi bu
gün de 'bu imkâna 'kavuşamayacaktır. Çünkü, 
onların yetişme tarzı ne kadar zeki ve kabiliyetli 
olurlarsa «olsunlar, müspet ve çevresi olumlu 
ortamlarda yetişmiş <o!an çocuklarla aynı im
tihan şartları içerisinde muvaffak olmalarına 
gerçekten kabiliyetli çocuklar olarak seçilip 
verilecek .burslardan faydalanmalarına imkân 
yoktur. Çünkü çevresel imkânsızlıklar kül
türü etkilemektedir, kültür de öğrencinin 
tüm olarak bilgisini etkilemektedir; öyleyse 
bu im kâmlardan yoksun olan çocuklar yine yo
ğunlukta kalacak ve bu (burslardan yine belli 
ailelerin, 'okumuş ailelerin kabiliyetli çocuk
ları faydalanacaktır; 'bunun başka türlüsü dü
şünülemeyeceği kanaatindeyim. 

Ülkede öğretimi artırıcı, kalkınma yöntem
lerini geliştirici, engelleri kaldırıcı çeşitli so
runları çözücü ne getirmiştir bu tasarı?.. Hiç
bir şey. Hattâ bu bilimsel1 çalışmaları tasarı 
daha. da kısıtlamıştır. Öğretim üyelerinin ta
yininden disiplin işine Ikadar bütün özlük 
işlerini üniversiteler -dışı siyasî güçlerin eline 
bırakması ise, dolaylı olarak (bilimsel özerkliği 
de ortadan kaldırmaktadır. Bu tasarının 
ülke gerçeklerini kapsayan, çağ değişimine 
ayak uyduracak bir özellik taşımadığı bili
ni en bir gerçektir. Ayrıca, idarî, bilimsel, malî 
özerkliklerden de hu tasarı ile üniversiteler 
yoksun bırakılmıştır. Oysa ki, Cumhuriyet 
Halk Partisi olarak: biz, yıllardır, yalnız 
idarî ve bilimsel özerkliği değil, üniversitele
rin daha radikal1, daha hızlı çalışması için 
malî özerkliğin de verilmesinin yanında ol
duk ve bu fillerimizi yıllardır savunduk ve 
ayın filkri savunmakta devam ediyoruz. 

Bilim özgürlüğünü bile siyasî iktidarın mü
dahale ve yönetimine terk eden bir tasarıya 
Cumhuriyet Halk Partisi olarak Jkarşı çık
mak, demokratik rejime ve müspet bilime say
gımızdan ileri gelmektedir. 
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Dünyaclaıki sosyal adalet anlayışı, ekomomik 
görüşleri zengin, gelişmiş ülkelerde bile yük
sek öğretimin parasız yapılmasına karşı bir 
gelişine, ibir girişim içindedir şu günlerde. Hal 
böyleyken, fakir ve az gelişmiş bir ülkede 
eğitimde fırsat ve olanak eşitliğini ortadan 
ikaldıran ve bu eşitliği yo'k eden paralı öğre
timin tamamen 'karşısındayız. 

Öğretici ve öğrenci ar asımdaki işbirliği za
yıflamakta, deneysel çalışmaların geliştiril
mesi için ibelli bir yöntem ve »olanak saptan
mış gözükmemektedir. Bünyemize uygun, az 
ımasrafla âzami sonuç alma yönünde bir esas 
getirilmemektedir. Değişik fakültelerde bir 
öğrenci için sağlanacak imjkânlar ve öğren
cinin Devlete neye mal olacağı, öğrenci ve 
öğretim kadrosu oranının da bu tasarıda saptan
mamış oloduğunu görüyoruz. Tasarı, çağdaş 
.üniversite yapımını etkili bir şekilde oluştu
ran üniversitemin iç denetimi ve demode (ol
muş kürsü hâkimiyeti yerine, ıkontrollü bö
lüm 'sistemlerine ya hiç yer vermemekte veya 
üstünkörü ele alarak ibu reform ilkelerini sa
dece başlıklarda bırakmaktadır. 

Bilimsel yöntemi öğrenmiş, genç öğretici 
ve araştırıcı olarak 'yetiştirilme'kte «lan asis
tanlık müessesesinin, bir (bakıma kaldırıla
rak dışarıdan /doktora yapılmasının öneril
mesi, tasarının getirdiği hatalı sistemlerden 
•birisidir. 

Oysa Yüksek Plânlamanın ve plânlı kal
kınmanın gereği olan reformcu bir görüşle 
yeni öğretim üyeleri yetiştirme olanağı yara
tılıp hızlandırılmalıydı. 

Üniversitelerde araştırma olanağını artırıcı 
deneysel çalışmayı çoğaltıcı yöntemler ve sistem
ler geliştirilmeliydi. Ayrıca, kamu sektörü dı
şında istihdam edilecek eğitilmiş insangüeünü 
sağlayıcı yöntemlerden de bu tasarı yoksun bıra
kılmıştır. 

Üniversitelerin asıl görevi olan toplumumu
zun kültürüne yön vermek, doğal ve sosyal bi
limleri geliştirmek ve bunları çevreye uygula
mak amaç olması gerekirken, tasarıda böyle bir 
sistemin önerildiği dikkati çekmemektedir. 

Bu tepki tasarısında, üniversitenin daha çok 
anarşik olaylardan kurtarılması özentisi bir re
form değildir. Asayiş konusu ile üniversite re
form konusunun birbirinden ayrılması gerek

mektedir. Üniversite reformu, eğitim reformu 
konusunda kabul edilmiş olan soyut ilkelerin öğ
retim üyelerine değil birer varlık olarak, üni
versiteleri önplâna alan sisteme dayanılarak so
mutlaştırılması halinde gerçekleşir. Bilhassa, 
akademik ve bilimsel çalışmaların olumsuz yön
de etkilenmemesi için, öğretim üye ve yardım
cılarının gereken ortamlar içinde çalışmaları 
sağlanmalıdır. Bunların daha verimli ve süratli 
yapılması, üniversitelerin malî yönden güçlen
dirilmesi ve ilgili kurumların malî özerklik sis
temi içinde çalışmalarının sağlanmasına bağlı
dır. 

Oysa bu tasarı, bu olanaklardan da yoksun 
olarak getirilmiş ve geçirilmek istenmektedir. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim 
efendim. 

273, 274, 275, 276, 277, 282, 283 S. Sayılı 
teklif ve tasarılara oylarını kullanmayan sayın 
üye var mı efendim?.. Lütfen acele ediniz. 

Devam buyurunuz sayın hatip. 

G. H. P. GRUBU ADINA HÜSEYİN ÖZ-
TÜRK (Devamla) — Üniversiteler kendi ken
dini oluşturan kurumlardır. Diğer yüksek öğre
tim kurumları ise, siyasî iktidarların müdahalesi 
ve düzenleyici etkisi altında çalışmaktadırlar. 
Gerçek bu iken; 

Tasarının 1 nci maddesinde, yüksek öğretim 
bir bütündür, ibaresi ile akademik ve bilimsel 
sistemlerin özellikleri yüksek öğretimdeki mes
lekî eğitim biçimleri ile birbirine karıştırılmış
tır. 

Oysa, bu kanunun kapsamına ne yüksek de
receli okullar ve ne de Orta Doğu Teknik Üni
versitesi, Atatürk Üniversitesi, Boğaziçi Üniver
sitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve hattâ 
Hacettepe Üniversitesi girmemektedir; bir süre 
daha giremeyecektir. Aslında, üniversitelerin ça
lışma sistemleri, özlük işleri bu kanun tasarısı 
ile yeniden düzenlenirken, yüksek öğretim ku
rumları hakkında bu hususta hiçbir şey getiril
memiştir. Bu bakımdan, tasarının 1 nci madde
sindeki «Yüksek öğretim bir bütündür» sözü 
fantezi bir sözdür. 

Ayrıca, tasarının gerekçesi ile de 1 nci mad
de arasında çelişkiler vardır. «Üniversiteler bu 
kanun hükmüne tâbidir» deniliyor. Sonra da, 
«Yüksek öğretim bir bütündür» cümlesi ile çe
lişik bir anlam getiriliyor. Oysa, özerk üniversi-
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teİer dışındaki yüksek öğretim kurumlarının bu 
kapsama girmediği ve giremeyeceği de ayrıca 
•belirtiliyor. 

Tasarının maddelerine geçildiğinde görülece
ği gibi, özerk üniversitelerdeki iç denetim orta
dan kaldırıldığı, anarşik olaylara karşı bir nevi 
cezaî müeyyideler getirildiği görülmektedir. 
Hattâ, ilk ve orta dereceli okullardaki eğitim 
- öğretim serbestliği kendi kurullarının yetkisi 
ve özlük işleri bile özerk üniversitelerden daha 
demokratik ve daha hukukî esaslara dayandığı 
(bir gerçektir ve ortadadır. Aslında, eğitim - öğre
timde ve müspet bilim gelişiminde disiplinli, fa
kat özerk bir ortamın yaratılması doğal ve uyul
ması zorunlu bir gerçektir. Bu, ilkokuldan üni
versiteye kaçlar bilimde dikkat edilmesi gerekli 
olan ve bugün müspet bilimin, demokratik ül
kelerdeki özerk üniversite sisteminin kabul et
tiği bir esastır. 

Maalesef bu tasarı ile üniversitelerde bu ilke 
sarsılmış ve yok edici hükümler getirilmiştir. 
Ayrıca, her türlü kayırma ve üniversite çalış
malarını sürümcemede bırakma, öğretim üyele
rini kolayca suçlama, jurnalcilik, politik neden
lerle öğretim üyelerini kuşkulu ortamlar içinde 
bırakmak ve harcamak gibi çağdaş ve özerk bir 
üniversite ile hiçbir şekilde bağdaştırılamaya-
cak yıkıcı hükümler getirilmektedir. Hukukun 
somut delillerle ilgili müeyyidelerinin uygulan
ması ve kararların verilmesi sonucunda kişilerin 
suçluluğunun kesinleşmesi gerçeği bir tarafa iti
lerek şu veya bu olaya bir öğretim üyesinin, yar
dımcısının veya bir öğrencinin isminin karışmış 
olmasının belli görevlere seçilmesinde engel teş-
kü edeceği fikir ve hükmünün bu tasarıda yer 
almış olması, hem üniversite içinde iftira kam
panyasını yoğunlaştıracak ve hem de hukukun 
üstünlük ilkesine ters düşen işlemler yapılacak
tır. 

Hukukî çelişkilerle dolu olan Üniversiteler 
kanun tasarısının bu şekilde yasalaştığı takdir
de Anayasa Mahkemesince iptal edileceğinden 
endişeniz olmasın. Anayasa değişiklikleri ile 
esastan Anayasa Mahkemesinin, yasalara mü
dahale edilenıeyeceği fikrine katılmıyoruz. 
Çün'di, hukukun üstünlük ülkesinin hiçbir ku
rul, hattâ T. B. M. M. nin dahi bu hukukun 
üstünlüğü üzerinde olacağına inanmıyoruz. 

19 . 6 . 1973 Ö : İ 

Çünkü, hukuk devleti oluşumuzun dayanağı ve 
kaynağı, hukukun üstünlük ilkesine dayalıdır. 
Aksi düşünce ve kanaat, Parlâmento olarak 
kendimizi de inkâr olur. 

İşte, biz C. H. P. olarak hem hukukun üs
tünlük ilkesine, hem özerk bilim kuruluşların
da uygulanması gereken sisteme ve hem de ül
ke gerçeklerine ters düşen bu gibi tasarılara 
karşı olduk, bu şekilde çıkarılmasının getirece
ği büyük zararların önlenmesine çalıştık ve ça
lışacağız, yine de karşı olacağız. Hele, bunun 
gibi önemli kanunların çeşitli kurumlarca ken
di bünyelerimde yulardır hazırlanmasında bü
yük gayret ve zaman harcanmış olmasının dik
kate alınarak şu son günlerde ihtisas komis
yonlarında bile görüşülmesine imkân vermeden 
karma komisyonlarla geçiştirilmesinin, doğru 
olmadığı, yasama erkinin görevini tam olarak: 
yapamadığı ve Parlâmentonun bu yasalar üze
rine ağırlığını koya m ad an jet hızı ile geçirilme
sinin toplum üzerindeki etkisini dikkate alma
sa k bile, teknik hatalarla dolu olarak yasalaş
masına C H. P. olarak karşı olduğumuzu du
yurmak isteriz. C. H. P. burada anlatamadığı 
veyahut anlamak istenilmediği, gördüğü bu ger
çekleri Tü:'k Ulusuna, anlatacaktır ve şikâyetini 
yapacaktır. Parlâmentonun ve bilhassa Cumhu
riyet Senatosunun yasaların çıkışındaki süzgeç 
görevini yapamayışınm sayın senatörlercc bi
lindiği gibi ve defalarca bu kürsüden dile geti
rildiği de dikkate alınırsa, bu Yüce Meclisin ge
reksizliğine çalışanlara olanak hazırlamaktan 
öte bir şey yapmamalktayız, yasaları bu şekil
de geçirdikçe. Daha şimdiden verilen önergeler
le, hiç ara veıım'eden bu tasarının bugün bitiril
mesi gibi bir duruma girilmesi acı bir örnek 
olarak ortadadır. Çoğunluk oyları ile konuşma
ların 5'er - lO'ar dakika ile kısıtlanması, buna 
rağmen millî eğitim temel kanun tasarısında 
olduğu gibi, gece yarılarına kadar görüşülme
nin sebepsiz yere uzatılarak, üzerine hazırlıklı 
konuşmaların yaptırılamaması gibi tertipler de
vam ettiği sürece, acı eleştiriler de sürüp gide
cektir. 

Ülkemizin geleceğinin umudu, demokratik 
rejimin beyni, bilimsel gücü olan Türk gençli
ğinin yetistirilmesiyle ilgili bu tasarının Yüce 
Kurulumuzda en iyi şekilde görüşülüp çıkarıl
ması, her zaman olduğu gibi, Cumhuriyet Halk 
Partisinin görüşüdür ve dileğidir. 
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Tasarının 1 nci maddesinde getirtilen üniver
site, yüksek öğretim karışıklığından ve çelişki
lerinden sonra, diğer maddelerde de Atatürk
çü bir görüş, Atatürk ilkelerini kapsayan, hattâ 
Anayasamızın ilgili maddelerindeki esasları kav
rayan hükümlerden ve esaslardan yoksun ola
rak gietirilmiş olan ve millî eğitim felsefesini 
üniversiter sistem yönünden ifade etmeyen bu 
tasarı ile bir açıklık getirilmeyeceği düşünce
siyle, bu tasarının getirdiği hükümlerin çoğuna 
'katılamıyoruz. 

Tasarının G ncı maddesinde paralı yüksek 
öğretimin getirilmesiyle, eğitimde fırsat ve ola
nak eşitliği, sosyal adalet ilkesi zedelenmiştir. 
Köylü ve yoksul aile çocuklarının, paralı yük
sek öğretimden paylarını en az alanlardan ola
cağına şüphemiz yoktur. 

Tasarıda getirilen yüksek öğretim kurulu 
«'GÖK» ile, getirilen sistemle çoğunluğu itiba
riyle üniversite dışı bir kurul teşekkül ettiril
miştir. Bu kuruluşa verilen yetkiyle, özerk üni
versitelere atamaların üniversite dışı bir ku
rula verildiği, üniversite içi denetimin bile bu 
kurulun eıkisi altında olduğu, yine 7 ve 8 nci 
maddelerle denetim kurullarının da aynı yetki
lerle mücehhez kılındığı, bunların tümüyle Ana
yasanın 120 nci maddesine aykırı yetkiyle do
natılmış olduğu dikkati çekmektedir. 

Yine 6 ncı maddede, üniversitelerin yüksek 
dereceli okullara akademik yönden ne yolda 
yardım edebileceğini saptamak ve istemek, eği
tim - öğretim, ders programları ve sömestr sa
yılarını tespit etmek gibi görevlerin özerk üni
versite sistemine aidolıması gerekirken, GÖK'e 
verilmesi yine Anayasanın 120 nci maddesine 
aykırı düşmektedir. 

Gerçi, Anayasanın 120 nci maddesi, üniver
sitelerin denetimini Devlete vermiştir, yalnız si
yasî iktidara ve Hükümete vermemiştir. Bu ba
kımdan, üniversite denetleme kurulunda siyasî 
iktidarın Barbakanına bağlı olarak Millî Eği
tim Bakanı, Adalet Bakanı, Başbakana bağlı 
Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarı ve Anaya
salda seçmek ve görev vermek yetkisi olmayan 
Millî Güvenlik Kurulunca seçilecek dekan sevi
yesinde bir kişiden müteşekkil kurulun, hem 
Anayasaya, ve hem de üniversitenin özerk sis
temine ters düşen bir durum yaratılmıştır. 

Çünkü, bu kurulun 8 üyesinden 5'i Başbaka
na bağlı yapı içindeki üyelerdir. Yani, bakanlar, 

Başbakana bağlı olan Başbakanlık Devlet Plân
lama Müsteşarı ve bir de Güvenlik Kurulu ki, 
Anayasa bu kurula, yalnız Devletin iyi karar ver
mesi için çeşitli imkânlar vermiş, müspet bilgiler 
verecek, ona göre kararlar verecek, yoksa bir yere 
tayin etme yetkisi vermemiştir. Günkü, Ana
yasal kuruluşlar bu yetkiye sahip değildir, böy
lece, onlar da Başbakana bağlı. 5 tane Başbaka
na bağlı kişi, 3 tane rektörlük yapmış kişiden 
müteşekkil bir heyetin, üniversitenin özerkli
ğinden ziyade, siyasî iktidarın istediği yönde 
çalışan bir kurul meydana gelmektedir ki, bu, 
arz ettiğim gibi üniversite özerkliğine g'ölge dü
şürecek bir kuruldur. 

Bu kurulun bir üyesi olan Millî Eğitim Ba
kanının tek başına neler yaptığını görelim : 

1. — Üniversite ve bir üniversiteye bağlı ol
mayan fakültelerde görevli kişilerin disiplin 
ve ceza kovuşturması açılmasını gerektiren fi
iller için yetkili makamlardan kovuşturma açıl
masını istemek. 

2. — Yetkili organlarca alman bu disiplin 
kararma karşı, üniversitelerarası kurullara iti
razda bulunmak. 

3. — 15 günde gerekli kovuşturmaya baş
lanan kovuşturmanın 3 ay içinde sonuçlandırı
lamadığı takdirde, doğrudan doğruya üniversi
te öğretim üyelerinden siyasî görüşüne uygun 
olan bir soruşturmacı tayin etmek. 

Bakanlar Kuruluna elkoyma teklifini yap
mak vesaire; devam ediyor. 

Üniversite Denetleme Kurulu, Devletin göze
tim ve denetim görevini yerine getirmeye çalı
şırken, özerk üniversite sistemini zedeleyen ve 
hukukun gereklerine uymayan müdahalelerle, 
üniversiteyi çalışmaz hale getirecek esaslar bu 
yasa ile saptanmış durumdadır. 

Yüksel: Öğretim Kurumunun görevleri ise; 
öğrenciden alınacak harç ve ücretlere kadar ve 
bunların gereklerini tespit ve dengeyi sağla
mak, sömestrlerin uzatılıp kısaltılmasında yet
kili olmak gibi görevlerle donatılmıştır. Bu hü
kümler de hem bilimsel özerk üniversite siste
mine ve hem de Anayasadaki hükümlere uyma
maktadır. Çünkü, üniversite dışı bir kurulun 
hem yüksek dereceli okullara, akademilere yar
dım için üniversiteleri zorlayalbileeek ve hem-
de program, sömestr ve ücretler arasında denk
lik sağlayacaktır. Bu sistem ancak ortaçağda 
uygulanmıştır. 
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Değerli üyeler, bugün de - açık konuşalım -
bu sistem, bu kadar müdahaleci sistem, demir
perde arkası komünist ülkelerde, faşist ülkeler
de uygulanmaktadır. Bu şekilde tamamen siya
sî iktidarın elimde bir oyuncak haline getirile
cek olan özerk üniversiteler, ne özlük işleri ve 
ne de bilimsel çalışmaları balkımımdan özerk 
üniversite anlayışına uygun düşmemektedir. Di
yebilirim id, ilkokul, ortaokul öğretmenlerinin 
tayinlerinden ıbile kötü ve müdahaleci bir sis
tem, getirilerek üniversitelerde bilim özgürlüğü 
kaldırılmış, hıı palanmıştır. 

Bu durumda, ülkenin gerçek sorunları üze
rine bilim adamları özerk bir ortam içinde eğile-
moyeeeklerdir. Bilim kürsülerimde bu sorunlar 
çözümlenemeyecek ve bu yasada hükümler böy
lece kaldığı sürece, üniversite bünyesi jurnalci
liğin, huzursuzluğun kaynağı olacaktır. Üni
versite sistemindeki öğretim üyesi bütünlüğü
nü de bu tasarı bozmuştur. Eğitimde amaç, öğ
rencilerin iyi bir kişi olarak ülkücü, milliyet
çi, toplum ve çağ gerçeklerini kavramış olarak 
yetişmesidir. Bu da, öğrencilerin yapacak, araş
tırarak ve yaşayarak öğrenmesiyle mümkündür. 
Bu, temel eğitimin, esası ve köküdür. Modern 
öğretim ve eğitim sistemlerini, pedagojik yön
temler bunu emretmektedir. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Üztüfk. 

273, 271, 275. 276, 277, 282, 283 numaralı 
teklif ve tasarılara oylarını kullanmayan sayın 
üyeler var mı efendim? Yak. Oylama işlemi bit
miştir. 

Buyanın efendim. 
HÜSEYİN ÖZTÜBK (Devamla) — Gerçek 

bu ilken, asistanların ve öğrencilerin yönetime 
etkili şekilde katılmasının bu tasarıda yer al
maması ortaçağ kafasının üniversitelerimize 
hâkim olmasının açık bir örneği olarak görül
mektedir. C. H. P. olarak her zaman müspet 
biliımin gelişmesine karşı olanlara karşı olduk 
ve bu özelliğimizi devam ettireceğiz. Günkü, öğ
rencilerin yönetime katılmasının bir özelliği de, 
öğrenci nabzının öğretim üyelerinin elinde bu
lunmasını ve isteklerinin kolayca saptanıp de
ğeri enıdirm e sini sağlama olanağı getirmektedir. 
x\yrıca, sağlıklı, ahenkli ve verimli çalışmalar
da gençlerde kişiliklerinin ülkücü, Atatürkçü 
ve milliyetçi bir şekilde gelişmesinde bu siste
min faydalı olacağı kabul edilen bir gerçektir. 
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Üniversiteyi öğretim üyesi, yardımcısı ve öğren
cisiyle bir bütün olarak düşünmek ve değerlen
dirmek zorundayız. Bugünün üniversiteleri Ba
tı ülkelerinde bu sistemi başarıyla uygulamak
tadır. Bunun birçok örneği verilebilir. Vaktini
zi almamak için bunları arz etmeyeceğim. 

Asistanlar için getirilen şartlar ise, çok ağır 
ve muğlaktır. Hattâ istismara elverişlidir. Bir 
asistan için düşünülen şartların, Devletin di
ğer önemli mevkilerinde görev alacaklar için 
düşünülmemiş olması da Anayasadaiki sosyal ve 
hukuk ilkelerine aykırı düşen bir durum orta
ya çıkarmaktadır. Meselâ asistan olacak bir 
genç için, öğrenciliğinde yapılan bir disiplin 
hatasının, o da şayet gerçekse, affedilmesi mo
dern hukuk ve ceza sistemlerine- aykırı olduğu 
halde tasarıda yer alışı üzücüdür; affedilmiş 
olur ve seçilebilir. Sonradan affedilmişse, bu 
öğrenci buraya seçilobilmelidir. İleride en de
ğerli bir bilim adamı olacak bu kişilerin geç
mişteki olayların hissi etkisiyle safdışı edilme
sine karşıyız. Ayrıca, asistan olacak öğrenci
den tıpta uzmanlık, diğer bilimlerde doktora 
yapmış olmasının istenmesi işleyen mevzuatla 
çatışacak ve bir çıikmaz yaratılacaktır. Üniver
siteyi bitiren öğrenci birbuçuk ilâ iki yıl master, 
bundan sonra da ikibuçuk ilâ üç yıl da doktora 
yapacak, böylece beş yıla yaklaşık bir süre 
üniversite bu gençten bilimsel çalışmalarda fay
dalanamayacaktır ve Devletin parası boş yere 
harcanıp gidecek. 

Amerika ve. İngiltere gibi zengin ve geliş
miş ülkelerin üniversitelerinde bile, asistan hü-
viy>e tindeki teknik elemanlardan faydalanma 
bu zamanlarını boşa geçirtmeme gerçekleştiril
miştir. Bizde de Hacettepe Üniversitesi, Orta -
Doğu Teknik Üniversitesi gibi bilim kurumları
mızda master yapmış gençlerin ders okuttuğu 
ve başarılı olduğu yıllardır, görülmektedir. 

Bugüne kadar üniversiteyi bitiren ve istenen 
şartlara uygun olan kişileri alıp yönetmelikleri
ne göre, asistan olarak çalıştırıyor ve bu süre 
içinde de doktora yapması sağlanıyordu. Buna -
rağmen üniversitelerimizde öğretim üyesi nok
sanlığı devam ediyordu. Bugün ise, öğretim 
üyesi yetiştiren asistanlık müessesesini getirilen 
ağır şartlarla kısıtlamış bulunuyoruz. Hattâ 
bu kaynağı kurutmaya çalışıyoruz. 

Bilim tarihi önünde mahkûm olmamak için 
C. H. P.'si olarak !bu hükümlere katılamıyoruz. 
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Çünkü, bâzı sabalarda doktora yapmış asistan
lar bulamayacağımız için, hem bu sahalar yük
sek plânlamanın kalkınma hedeflerine göre sap
tanan elverişli elemansi'zlık yüzünden işlemez 
ve verimsiz halde kalacak ve hem de o dallarda 
üniversiteler bilimsel çalışmalardan yoksun bı
rakılacaktır. 

Asistan yetiştirmede de seçilen bu pahalı 
eğitim, ulusal bütçeye ağıra, malolaeak ve bu 
gençlerden de ülkenin faydalanması gecikecek
tir. Hiç değilse, bâzı yabancı ülkelerde olduğu 
gibi teknik yardımcıların yetiştirildiği sistem 
uygulanmalı, hem kendisinden üniversite fay
dalanmalı, toplum faydalanmalı ve hem de ken
disinin tatbikat içerisinde daha iyi bir ilim ada
mı olarak yetişmesi temin edilmelidir. 

Ayrıca, bu tasarıda getirilen hükümlerden 
Tıp fakülteleriyle ilgili olanı, tıpta uzmanlık 
işi, tababet ve şuaibâtııı tarzı icrasına ait kanun
daki esaslarla çatışmaktadır. Tıp Fakültesi, diş
çilik fakülte ve 'okulllarmda halen uzmanlık ka
zanamamış asistan olacak görev yapan öğrenci
lerin durumu var. Bu sorun nasıl çözümlenecek
tir? Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra, âcil 
kalman durumlarda bu öğrenciler hastalara na
sıl müdahale edecektir? Bu durum karşısında 
müdahale edemeyeceklerdir. Böyle olunca da bu
güne kadar faydalanılan öğrencilerden bundan 
sonra faydalanılamayacaktır. Mevcut mevzuat
la getirilen kanun bir çatışma halindedir. 

Doktora ve uzmanlık yapmak için kurum
lardan sağlanamayan kadrolar karşısında; yani 
kadro ve burs bulmak mümkün olmazsa, bu gö
revi yapmak isteyenlerin durumu ne olacak? 
Maaşlı izinli sayılmaları ise, halen meriyette 
olan 13(27 sayılı Kanuna göre bâzı şartlara bağ
lıdır. Bu nasıl çözümlenecektir? Doktora ve tıp
ta uzmanlık öğrencisi ders yılı başında seçilen 
öğrencinin, bir yıl sonra ve her yılbaşında fa
kültesi yönetim kurulunun teklifi, üniversite yö
netim kurulunun uygun görmesiyle sürelerinin 
uzatılmasına veya bu hakkın alınmasına karşı 
öğrencinin durumu ne olacaktır? G-raedjuit -
scîhool öğrencisinin okula devamına imkân kal
mazsa, bunun politik ve gerçek yönünün nasıl 
aydınlığa kavuşturulacağı bilinmemektedir. 

Üniversiteyi bir bütün olarak kabul etmemi
ze rağmen, kürsü kurulunda asistan ve öğrenci
lere yer verilineyişi, üzücüdür. Bölüm tanımı-
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na yeter açıklık getirilmeyişi de dikkati çek
mektedir. Çalışmaları bakımından birbirine ya
kın olan ve bir bütün teşkil eden kürsülerden olu
şan bir öğretim ve araştırma birimi özelliğini 
bölüm sisteminin iyi işleyebilmesi için bölüm 
kurulunun 'bölüme bağlı bütün kürsülerin öğre
tim üyeleriyle iki asistan ve ilgili dersleri oku
tan sınıflardan seçilecek öğrenci temsilcilerin
den oluşturulmasının n'edenlerini anlayamıyo
rum. 

Hülâsa, üniversitenin tümünde olduğu giibi, 
Tıp ve diğer öğretim ve bilim dalları arasında 
tam gün çalışma prensipleri dahil, birçok eşit-
'sizliklerin kaynağı olan bu tasarının bu şekilde 
çıkarılmasında O. H. P. olarak memleket yararı
na bir fayda sağlayacağı kanaatinde olmadığı
mız içindir ki, oylarımızı kırmızı, yani r>et ola
rak kullanacağız. Memleket hayrına olmayan 
bu tasarıların karşısına böyle ilim yönüyle, bil
gili olarak ve bütün meseleleri gerçekleriyle or
taya dökerek, çıktığımız halde ve niçin katılma
dığımızı da açık açık belirttiğimiz halde, kanun
ları, reform kanunlarıymış gibi - Nitekim bun
ların başında da reform kelimesi yok - gösterip, 
İra reform kanunlarının çıkartılmasına Cumhu
riyet Halk Partililer iştirak etmiyormuş giibi 
boş sözlerle efkârı umumiyeyi kandırmanın da 
bir yeri ve manâsı olmadığı ortaya çıkacaktır. 

Anayasa Mahkemesinin 4 Mayıs 4972 tarihli 
kararında; üniversite mensuplarıyle ilgili disip
lin işlerinin üniversitelerin yönetimlerine iliş
kin bir husus olduğu saptanmıştır. Demek ki, 
üniversite ile ilgili kişilerin disiplin işlerine üni
versite dışı bir makam, bir kurul bakamaya
cak.. 

Gerçek bu iken, 61 nci madde, buna karşı mü
dahaleci hükümler getrmiştir. 69 ncu madde 
yine aynı karşıt hükümlerle doludur. Tasarının, 
43, 46 ve 48 nci maddeleri ise, üniversitelerin 
yeni kurulacak üniversitelere nasıl yardım ede
ceği konusunda üniversiteleri politik yönden 
zorlayıcı hükümler ve özerkliği sarsıcı hükümler 
getirmiştir. 

Diğer taraftan, üniversitelerin kuracakları 
yeni üniversitelere yapacakları yardımlar ise 
Üniversitelerarası Kurula bırakılarak bir çeliş
ki yaratılmıştır. Bütün yetkilerin Üniversiteler
arası Kurula verilmeyişinin sebepleri nelerdir 
anlayamyoruz, çünkü politik yönden üniversite
lere sahiibolma bJevesi ağır basmaktadır. 
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Maddelere geçildiğinde üzerinde ayrı ayrı 
duracağımız için şimdilik Cumlhuriyet Halk Par
tisi Cumlhuriyet Senatosu Grubunun görüşlerini 
Yüksek huzurunuzda açıklamış oluyorum. 

Beni dinlemek lütfunda bulunan Yüksek Ku
rula Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına son
suz saygı ve şükranlarımı ve teşekkürlerimi su
narım. 

BAŞKAN — Millî Birlik Gruibu adına buyu
run Sayın Kâmil Karaıvelioğlu. 

MİLLÎ BİRLİK GRUBU ADINA KAMİL 
KARAvlELİOĞLU (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım. 

Belki de bu sıkışık şartlar içerisinde bir kat
kı yapmak imkânı yok diye grubumun görüş
lerini arz etmem lüzumsuz 'addedilebilir, fakat 
geçmişte ağır münakaşaların konusu olmuş bir 
reform kanunu üzerinde, hattâ geçmişte en çok 
üzerinde durduğumuz bir konuda katkıda bu
lunmadan, grubumuzun görüşlerini sunmadan 
'geçmeyi uygun bulmuyoruz. Buna rağmen, en 
kısa satırlarla, en kısa zamanda memleket ihti
yacı nedir, reform kanununun getirdiği Ana
yasal müesseseler veya üniversite üstü müesse
seler nelerdir ve bunun Anayasa ile bağdaşan 
ve başdaşmayan yönleri nelerdir, bunlar üze
rinde geleceğe matuf 'dikkatierinizi -çekmek is
tiyorum. 

Bir noktayı daha önemle işaret etmek iste
rim : 

Anayasanın 120 nci maddesinde değişiklik 
yapılırken, bu değişikliğin ne gerekçesine, ne 
o,rtaya konuş şekline ne de bugünkü tanzimi
ne grubumuz katılmamıştı, haklı bulmamıştır; 
sert eleştirilerde bulunmuştu. Elbette temeli 
120 nci madde olan, bu kadar sert eleştirdiği
miz bir reform kanununu olduğu gibi benimse
mek bizden beklenemez. Anayasa maddesine 
bile taraftar değiliz, kaldı ki reform kanuna 
taraftar olalım; fakat yine önemle işaret etmek 
isterim ki ; Anayasa maddesi bu şekilde tanzim 
edildiği halde, bugün reform kanunu olarak ge
den bu kanun bugünkü düzenlemeye de önem
li sapmalar getirmektedir. Özellikle üniversite
lerin idarî özerkliğine önemli ölçüde, lüzumun
dan fazla, gereksiz yere 'sınırlamalar getirmek
tedir. 

Çok endişe ederiz ki, geçmişteki talihsiz mü
nakaşalar olağan dönem başlar başlamaz üni-
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versite konusunda başlayacaktır; devam ede
cektir. Halbuki bunu hiç arzu etmezdik. Şu 
kanunun itibarsız hale gelmesini katiyen arzu 
etmezdik; şu kanunun bütün'grupların mutaba
katı ile özünde •birleşilerek geçmesini çok te
menni ederdik. 

Bâzı ihtisas sahibi arkadaşlarım aslında 
Komisyonda görev aldıkları halde, Komisyon
da katkı yapmaları pek muhtemel olduğu hal
de, katkı yapmak şansını görmedikleri için 
bu müzâkerelere katılmamışlardır. Büyük bir 
talihsizliktir; Senatoda müzakerelere katılma
maları, değerli tecrübelerinden, görüşlerinden 
istifade etmemiş olmamız, ileriye ışık tutama
mış olmaları büyük bir talihsizliktir. 

Büyük bir münakaşanın içinden geldik. Çok 
temenni ederdik ki, şu kanun, 1968 senesinde 
çıkabilsin ve ağır rejim tartışmalarında üniver
sitenin, gençliğin, iktidarın, siyasî rejimin bu 
konu yüzünden aldığı yara, olmasaydı bu ko
nu yüzünden vurulan darbe vurulmamış olsa 
idi. 

Hepiniz bilirsiniz, 1968, senesi, üniversite 
reform ihtiyacının evrensel bir şümul kazandı
ğı senedir. 1968 senesinde bütün dünyada genç
lik hareketleri olurken, Fransızla 4 ayda 
reformunu yaptı. (Kısa konuşacağımı vâdetti-
ğim için atlamalarla konuşmak mecburiyetinde
yim) 1968 senesi baharında bildiğiniz gibi ilk 
protesto İlahiyat Fakültesinde başladı. Bu pro
testonun mahiyeti bir sayın senato üyesinin çok 
iyi bildiği gibi, bilimselliğin, akılcılığın protes
tosu idi veya ümmetçiliğin hâkim olması istek
leri idi. Bunun arkasında da bir klik olmakla 
beraber bir siyasî destek vardı. İlahiyat Fakül
tesinde bu boykot bertaraf edildi; fakat yaz 
aylarında üniversitedeki hareketler son derece 
genişlik kazandı. 

Buraya nereden geldiğimizi müsaade eder
seniz kısaca özetleyeyim: 

1960 senesinde lise mezunlarından yedeksu-
bay olma hakkı, ordunun bir problemini hallet
mek maksadı ile kaldırıldı. Kaldırılır kaldırıl
maz üniversitelerde bir sayı baskısı oldu. Bu 
sayı baskısını önlemek, bu sayı baskısına tedbir 
almak, Devletin görevi olduğu halde 1963 sene
sinde Özel Okullar Kanunu çıkarıldı. Bizim bu 
Özel Okullar Kanununa ne kadar mukavemet 
ettiğimizi Senato zabıtları tespit etmektedir; 
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Son derece isabetsiz bulduk ve hemen karşı
sına sert bir şekilde çıktık; ama o gün bir şuur
suzluk içerisinde, bir bilinçsizlik içerisinde, yük
sek öğretimdeki sayı baskısı mâruf tâbiri ile 
özel sektöre havale edildi; büyük bir isabetsiz
lik oldu, Devlet kendisine düşeni yapmadı, bu 
bir gerçektir. 

1965 senesi geldi, (Senatoda bir Üniversite 
Araştırma Komisyonu kuruldu. (İçerisinde Sa
yın Prof. Celâl Ertuğ ve bizim iki arkadaşımız 
da vardı uzun bir çalışma yaptılar, rapor tan
zim ettiler; fakat bu raporun maalesef hiçbir 
aksi, yankısı olmadı. Şu mânada söylüyorum; 
Devleti (hiç tedbire sevkedemedi bu rapor. Bun
dan sonra tartışmalar devam etti. Özel okulla
rın iptizale uğradığı senelere geliyoruz; Sena
toda bâzı arkadaşların, bir grubun teşvikiyle 
Özel. Okullar Araştırma Komisyonu kuruldu. 
Özel Okullar Araştırma Komisyonu dikkate 
değer bir rapor hazırladı; bu rapor Senatonun 
bir iftihar belgesi olarak ilelebet yaşayacaktır: 
Üniversitenin içinde bulunduğu hastalıkları, 
çıkmazı olduğu gibi ortaya koydu. Maksat özel 
okulları incelemekti, fakat bütünlükten do
layı, sirayetinden dolayı üniversitenin bütün 
illetleri bu raporda neşredilmişti. 

Şimdi, - hiç kimseyi kırmak istemiyorum -
akıllı bir iktidarın, daha doğrusu basiretli bir 
iktidarın bu fırsatı değerlendirmesi lâzımdı; 
değerlendirmedi, üniversite üzerine eğilmeyi 
kusur telâkki etti. İster kasıtlı, ister aczi yü
zünden olsun hiçbir tedbir alınamadı. Bildi
ğiniz gibi özel okulların bu illetliliği, 12 Mart 
sonrası belli kanun çıkıncaya kadar veya belli 
Anayasa Mahkemesi çıkıp da, özel okulları dev
letleştirmeye mecbur •edinceye kadar süregeldi, 
hiçbir tedbir alınmadı. Bu şartlar içerisinde 
1968 'gençlik hareketlerini idrak ediyoruz; ev
rensel bir hareket: Millî bünyedeki hastalıklar 
mahfuz, evrensel bir hareket. 

Ne yaptı Fransızlar: Anarşinin karşısına 
devlet olarak çıktılar. Hatırlatmak isterim; 
işçilerle Fransız talebesi birleştiği halde, bir 
ay sürdüğü halde ve Fransa rejimini sarstığı 
hakle, Fransızlar devlet olarak bütün güçleriy
le Fransa'daki en büyük anarşinin üstüne git
tiler ve meseleyi bir ayda hallettiler. Yalnız, me
seleyi hallettik demediler: Meşhur Kültür Ba
kanları «Üniversitemiz eskimiştir, müeseselc-

rimiz eskimiştir, bize düşen tedbirler de vardır, 
bunları almalıyız» dedi - bu konular Senatoda 
çok tartışıldı, eski senatörler çok iyi bilirler -
ve 4 ayda reform kanunlarını çıkardı, müesse
selerini kendi anlayışları içerisinde yenileştir-
diler; tartışma bitti. Almanya'da başka türlü 
bitti, İngiltere'de zaten az olmuştu, Amerika'da 
vardı, az olmuştu. Bir reform kanunu da altı 
ay içerisinde İtalya'da çıktı; onlar da meselele
rini bitirdiler. 

Şimdi biz ne yaptık: Biz, solun karşısına 
sağı çıkarma, sağı devlet ajanlariyle takviye 
gibi yanlış yollar içerisinde, yanlış politikayla, 
atıl kalmayı, reform yapmamayı, üniversitele
rin elinden tutmamayı marifet saydık. Marifet 
saydık ve devam etti; tartışmalar genişledi, 
gençlik silâhlandı, vuralan talebeler birbirleri
ni takibettiler, boykotlar birbirini takibetti, 
toplumun içindeki hastalık alabildiğine arttı. 
Biz, sanki, gençlik - üniversite gözden düşsün, 
Anayasanın isabetsizliği teşhir edilsin gibi, bu
güne kadar atfedilen küçük maksatlarla me
seleye sahip çıkmamayı marifet telâkki ettik. 
Bu arada bir tek olumlu beyanat o zamanki 
ıSaym Cumhurbaşkanımız Sunay'dan gelmiştir. 
O zamanki Sayın Cumhurbaşkanımız 1969 sene
sinde kutlanılan Cumhuriyet bayramında «Üni
versite reformu yapılmalıdır» diye direktif ver
mişlerdir, fakat bu direktif maalesef havada 
kalmıştır; bu direktife ne iktidar sahip çıkmış
tır ne de kendileri bu direktifi yürütmek im
kânını bulabilmişlerdir. Ancak, son derece mü-
teşekkirâne ifade etmek isterim ki, Devlet Baş
kanı hastalığa ışık tutmuştur. İktidarın adale
tini bir kınama maksadı da bu beyanatın içeri
sinde bulunmalıdır. 

Şimdi, bilinen bu şartlar içerisinde 12 Mart'a 
geldik. Tabiî, üniversite reformunu yapmamak, 
zamanın iktidarı için, rejimimiz için, üniversite 
ve gençlik için gerçekten ağır neticelere mal 
olmuştur. Bu şartlar altında 12 Mart oldu. 12 
Mart'm ilk el koyduğu meseleler üniversite me
seleleri ve bu arada özel okulların devletieşti-
rilmesiydi. Özel okullar kısa bir zaman içerisin
de, Anayasanın, Anayasaya aykırılık hükmü 
hükümeti bağladığı için belli gün içerisinde, o 
da fazla tartışılamadan, eleştirilenle den kanun
laştı. Müsaade ederseniz konuyla ilgili olduğu 
için küçücük bir parantez açmak istiyorum. 
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Özel okullar devletleştirildi, ama bu dev
letleştirme de konunun özüne fazla bir şey ge
tirmedi. Bunu neden söylüyorum: Bugün özel 
okulların ileri sınıflarında bulunan, Devletleş
tirme Kanununun kapsamı içinde bulunan öğ
renciler bugünkü statüden mağdur olduklarını, 
mustaribolduklarmı ifade etmektedirler. Bunu 
Bayın Bakanın dikkatine arz ediyorum. Bu ko
nuda Millî Eğitim Bakanlığının icraatını bek
leyen bâzı problemler olduğunu sanıyorum. 

Şimdi bu şartlar altında Anayasa değişti; 
Anayasanın 120 nci maddesi değişti. 120 nci 
maddenin iki temeli vardır; Birisi üniversite
ye el koymak. O zamanki Sayın Başbakan Ni
hat Erim ile burada tartıştık. -Japonya örnek 
alınarak «Üniversitelere el koyma sistemi» ge
tirildi; Bu, kanunla düzenlenecektir» diye bir 
büküm de kondu. Bugüne kadar kanunla düzen
lenmek fırsatı bulunamadı, ama bugünkü ka
nun hem üniversite reformu kanunudur, hem 
de üniversiteye el koyma kanunudur. Yani, 120 
nci maddenin son hükmüne göre çıkarılması lâ-
zımgelen kanun, birkaç maddeyle bu kanun 
içerisinde düzenlenmiştir. 

Gelelim Anayasanın birinci değişikliğine: O 
•gün ©ok tartışıldı; üniversite bilimsel özerkli
ğini mahfuz tutsun, idarî özerkliğine bâzı ka
yıtlamalar gelsin, zaten malî özerkliği yoktur.. 
Bu idarî özerkliğin sınırlamalar altına alınması 
Anayasa değişikliği sırasında büyük münakaşa
lara sebeboldu. Komisyon Nihat Erim tasarısını 
doğrusu biraz hafifletti. Şimdi satır satır arz 
ederek kıymetli vakitlerinizi almak istemiyo
rum. Eski 120 nci maddede, üniversitenin idarî 
ve bilimsel özerkliği sınırsızdı. Yeni maddede 
buna sınırlamalar getirildi. Ayrıca bir de yeni 
hüküm ilâve edildi: Üniversite özerktir; özerk
tir, ama aynı zamanda «Devlet denetim ve gö
zetimi altındadır» diye bir kayıt kondu. Hem 
özerk, hem de Devletin gözetimi ve denetimi 
altında olacak... Bunun bileşkesi istikâmetinde 
gelişecek üniversiteler. Sayın Nhat Erim'in za-
bıtlardaki ifadesiyle de, özerkliğe gelen kayıtlar 
tehlikeli sınırlamalar değildir, üniversiteyi ren
cide edecek sınırlamalar değildir; ne endişe edi
yorsunuz, bu gürültünüz nedir, öyle olsa biz 
getirir miyiz gibi beyanlar. 

BAŞKAN — Saym Karavelioğlu, silsile-i 
kelamınızı bozmak istemiyorum, ama mecburum 

Bütçe Komisyonu toplantı halinde, bunları sev-
kedeceğiz müsaade ederseniz bir dakikada şun
ları okuyayım efendim. 

1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli 
cetvelin Cumhuriyet Senatosu kısmında deği
şiklik yapılması hakkında kanun teklifinin ya
pılan açık oylamasına 134 saym üye iştirak et
miş; 129 kabul, 4 ret, 1 çekinser oyu kullanıl
mıştır ; teklif kabul edilmiştir. 

1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifinin (8. S. 275) yapılan açık oylamasına 
97 saym üye iştirak etmiş; 96 kabul, 1 ret oyu 
kullanılmıştır; teklif kabul edilmiştir. 

1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaret
li cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısının yapılan açık oylamasına 94 sa
yın üye iştirak etmiş; 93 kabul, 1 ret oyu kul
lanılmıştır; tasarı kabul edilmiştir. 

1973 yılı Bütçe Kanununun Millet Meclisi 
kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifinin yapılan açık oylamasına 96 saym üye 
iştirak etmiş; 95 kabul, 1 ret oyu kullanılmış
tır; teklif kabul edilmiştir. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1973 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısının yapılan açık 
oylamasına 94 saym üye iştirak etmiş; 93 ka
bul, 1 ret oyu kullanılmıştır; tasarı kabul edil
miştir. 

1694 sayılı 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(H) cetvelinin değiştirilmesi ve 27 nci madde
sine 1 fıkra ilâve edilmesi hakkında kanun ta
sarısının yapılan açık oylamasına 95 saym üye 
iştirak etmiş; 93 kabul, 2 ret oyu kullanılmış
tır ; tasarı kabul edilmiştir. 

1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) cetve
linde değişiklik yapılması hakkında kanun tek
lifinin yapılan açık oylamasına 98 saym üye 
iştirak etmiş; 59 kabul, 38 ret, 1 çekinser oyu 
kullanılmıştır; Bütçe Karma Komisyonu rapo
ru kabul edilmiş dolayısıyle teklif reddedilmiş
tir. 

Buyurunuz Saym Karavelioğlu. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Devamla) — 
Şimdi, bugünkü 120 nci maddenin kapsamı şu
dur: Üniversite özerktir; fakat Devletin deneti
mi ve gözetimi altındadır. Bir de olağanüstü hal
lerde Devlet, üniversiteye el koyabilir. Başka 
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önemli .bir değişiklik yoktur. Şimdi tam metni
ni okuduğum zaman, burada idarî özerkliğin kı
sıtlanma emareleri vardır denebilir. Ben hukuk
çu değilim, o gün hiçbir idarî kısıtlama olmaya
caktır diye zabıtlara geçmiştir, beyan edilmiş :;\ 
Sdarî özerkliğin olmaması lâzım geldiği haki; uda 
Anayasa Mahkemesinin de daha evvel neşredil
miş bir kararı vardır. Bu karar Anayasa değişi1 

ligi münasebetiyle zabıtlara geçmiştir. Anayasa 
Mahkemesi der ki: «Bilimsel özerklik, idarî özerk
likten ayrılamaz. İdarî özerkliği kısıtlarsanız bi
limsel özerkliği de kısıtlamış olursunuz. Onıın için 
Özerklik, asgarî (bilimsel ve idarî olmalıdır. Bunu 
başka türlü anlayamazsınız.» Bir vesile ile bn 
mahkeme kararı verilmiştir. Kararın sayı, tarih 
ve numaraları var. 

Şimdi, üniversiteler Devletin denetim ve göze
timi altında olmasından dolayı, bugünkü Anaya
sanın 120 nci maddesi kayıtlarına göre, bu kanun 
tanzim edilmiştir ve bu kanunda bu hüküm ge
niş müesseselere yol açmıştır. Benim asıl tartış
mak istediğim, bu özetlemeden sonra sizin huzu
runuza getirmek istediğim, üniversitenin üstün
de yeni kurulan müesseseler ve ileride sebep olabi
leceği tartışmalardır. 

Şimdi arz ediyorum, bu kanunla yepyeni ola
rak bir yüksek öğretim kurumu kuruluyor. Tasa
rının 4 ncü madesidir; yeni kurulan bir müesse
sedir ve üniversite üstü bir müessesedir, özellik
le dikkatinize sunuyorum. 

Bu 120 nci madde kanunlaşıp Anayasaya ge
çinceye kadar bir plân tavsiyesi idi. İkinci Beş 
Yıllık Plânda başka bir isimle tavsiye edilmiş;i 
bu müessese. Bunu kaydetmek isterim. 

Üçüncü Beş Yıllık Plânda da bu müessese yer 
almıştır. Müessesenin maksadı şudur: Üniver
sitelerarası idarî meseleleri; personel, kuruluş, 
fakülte, okul gibi yüksek öğretim ihtiyaçlarını 
Devlet içinde plânlamak ve yetkili organlara 
'tavsiyede bulunmaktı. Bu bir istişarî kurul, plân 
böyle tavsiye' ediyor, Parlâmentodan kanun çıkar
ken Parlâmento bunu dikkate alacak, Hükümet 
tasarı sevk ederken -bunu dikkate alacak, üniversi
teler yeni bir organ kurarken, büyürken, küçü
lürken bunu dikkate alacak. Plân müessesesi ola
rak, tavsiye olarak bu var. Bu burada kurul
muştur; ama bunun bir ihtiyaç olduğuna hemen 
işaret etmek isterim. Yalnız çök temenni eder
dim ki, özerkliği sınırlayan görevler bu müesse

seye verilemesin. İleride bu müessese üniversite 
özerkliği ile bağdaşmaz, bu bir sİ3Tasî kuruluştur, 
bunun tasarrufları üniversite özerkliğine teca
vüzdür gibi münakaşalara seJbep olmasın. 

Şimdi, kuruluşunu arz etmek istiyorum. Özet
lemiştim, görevi, plânlama ve koordinasyon. Bu 
haliyle hiç bir itirazımız yok. Yalnız kuruluşu ile
ride tartışmaları tahrik edecektir. Yüksek Öğ
retim Kurulu Millî Eğitim Bakanının başkanlı
ğında her üniversitenin yetkili organınca profe
sörler arasından iki yıl için seçilecek birer temsil
ci ile kuruldaki üniversite temsilcileri sayışı 
kadar aynı süre ile Millî Eğitini Bakanının tek
lifi üzerine Bakanlar Kurulunca atanacak üyeler
den kurulur. Arz ediyorum, bir başkan var; 
Millî Eğitim Bakanı, üniversitelerden gelen tem
silciler var ve onların sayısında da. Hükümetin 
emrindeki yüksek dereceli ve konu ile ilgili me
murlar var, yüksek dereceli diye kaydedilmiş; ama 
gayet tabiî yüksek dereceli olacak. 

Şimdi mahiyeti siyasî telâkfci edilebilir her an. 
Bir tasarruf ihtilâfı doğduğu zaman itiraz bu yön
den olacaktır şüphesiz. Çünkü bildiğiniz gibi, üni
versitenin özerkliği, idareye karşı olan özerklik
tir, icraya karşı özerkliktir. Üniversite özerkli
ğini teminat altına alırken, maksat onu icranın 
tasarruflarından korumaktır. Şimdi üniversiteyi 
(bâzı tasarrufları ile icranın emrine kendiliğinden 
vermiş oluyoruz. Onun için, ileride bu konuda 
yüksek öğretim kurulu bir ihtiyaç olmasına rağ
men, icraî tasarruflarından dolayı rahatlıkla mü
nakaşa konusu, tartışma konusu, Anayasaya mü
racaat konusu olabilecek konulardan birisi bu
dur. 

Şimdi açık kalplilikle ifade etmek istiyorum, 
bugünkü şartlar altında - 5 tasandan sonra veya 
5 nci tasarıdır huzurunuzda - reform tasarısı adı 
ile kanunlaşmak imkânını bulacaktır; fakat üni
versite temsilcileri komisyonda büyük ölçüde bu
na. evet dedikleri halde taraftar olanıyle olmaya-
nıyle, dışarıda şimdiden «Hangi noktalarda Ana
yasaya aykırıdır, hangi noktalarda Anayasa Mah
kemesine gidilecektir?» hesapları içindedirler. Çok 
temenni ederim ki, bu münakaşa kapıları açılma
sın. Biz, Senato Karma Komisyonunda Üniversi
te temsilcilerini dinlemek imkânını bulamadık; 
buna Başkanlık kendi yetkisi içerisinde lüzum 
görmedi; ama Millet Meclisi komisyonlarında üni
versite temsilcileri bu kanun müzakerelerini ta-
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kibettiler. Biz şalhsen, bizzat üniversite temsilcile
rine hangi maddeye ne kadar taraftarsınız diye 
sormak imkânından mahrum olduk. 

Şimdi, kanunun Ibüyük 'tartışma çekecek, şim-
çek çekecek demiyorum, maddelerinden birisi de 
7 nci maddedir. Bu madde, üniversite denetle
me kurulu ile ilgilidir. Üniversite üstü bir kuru
luş. 

Kuruluşu şöyle: Başbakan, Millî Eğitim Ba
kanı, Adalet Bakanı, Devlet Plânlama Müsteşa
rı... Bir tarafta dört kişi, 3 Hükümet üyesi, 1. Müs
teşar. Karşı tarafta da 3 eski rektör ve 1 eski de
kan. Rektörler 'belli usule göre kura ile gelecek
ler, dekanı da Millî Güvenlik Kumlu seçerek gön
derecek. 

Şimdi, dikkati erin ize sunmak isterim ki, 'daha 
bu üniversite denetleme kurulunun kuruluşunda 
bile bir siyasî koku var; 4 sizden, 4 bizden. 4 Hü
kümetten, 4 üniversiteden. İster istemez bu bö
lünme, bu ayrılık insanın gözüne çarpıyor. Şim
di bu, üniversitelerin teklifinde şöyle, Devletin 
üniversiteleri gözetim ve denetim altında tutabil
me imkânından dolayı üniversite denetleme ku
rulu teklif edilmiş, kaıbul edilmiş, naSıl 'olgunlaştı 
bilmiyorum, üniversite rektörleri, üniversite tek
lifi bunu şöyle getirmişler. Başbakan, Millî Eği
tim Balkanı, Adalet Bakanı, Devlet Plânlama Müs
teşarı; karşısında da, Yargıtay Başkanı, Danıştay 
Başkanı, Yargıtay'dan 1 kişi, Danıştaydan 1 kişi. 
Şimdi üniversiteden gelen teklif Devleti biraz da
ha fazla temsil ediyor. Üniversiteden gelen tek
lifin tabanında Devlet 'var diyebilirsiniz. Bu bün
ye içerisinde, Danıştay Başkam ile, Yargıtay Baş
kanı ile ve onların birer üyesi ile bir tarafta Dev
letin organları var, bir tarafta da Hükümet var. 
Şimdi burada Millî Eğitim Komisyonunda, aldığı 
Son şekle göre bir tarafta üniversite var bir ta
rafta Hükümet var. Şimdi deniliyor ki, hani 
özerklik üniversiteyi, Hükümetin isabetsiz tasar
ruflarından koruimaktı. Öyle bir bünye getiriyor
sunuz ki, kendiliğinden Hükümet isabetsiz tasar
ruflarını üniversite üzerinde sürdürebilmek im
kânına kavuşuyor ve bu noktadan en büyük Ana
yasal itirazı daha bugünden ortaya koyuyorlar. 
Çünkü, teferruatına fazla lüzum yok, üniversite
yi genel hatları ile, yahut belli sınırlar içerisinde 
denetleyecek organ içerisinde, ne dereceye kadar 
Devlet var? Hükümet var, üniversite var?.. Bir 
hakem unsur, tasarfsız unsur yok telâkki ediTebi-
lir. Şimdi, geleceğe matuf itirazları ortaya koy-
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inak istediğim için Anayasal açıdan özellikle bu
nu ortaya koyuyorum. 

Yeri 'gelmişken bir konuya işaret etmek istiyo
rum. Geçmişte dört tasarıyı Millet Meclisi Millî 
Eğitim Komisyonu yatırdı, basit ifadesiyle. Hep 
orada 'engellendi, orada kaldı. Bu tasarı en çok 
Millî Eğitim Komisyonunda değişikliğe uğramış 
ve olumsuz değişikliğe uğramış. Buna da işaret 
etmek lüzumunu duyuyorum. 

Şimdi, üniversite üstü bir başka kurul - bu 
Yüksek Öğretini Kurulundan sonra, Üniversite 
Denetleme Kurulundan sonra - Üniversitelerara
sı Kuruludur. Bu üniversite üstü bir kurul, ama 
eskiden de olan, bugün de olan görevi, tamamen 
akademik koordinasyonu sağlamaktır. Bâzı mese
leleri, yani bilimsel koordinasyon, akademik ko
ordinasyon görevi ile görevlendirildiği halde, bâ
zı idarî yetkileri de var; çok temenni ederim ki, 
hiç. olmazsa burası tartışma konusu olmasın, çün
kü burada üniversiteliler tamamen başbaşa bu
lumu aktadır. 

Şimdi, daha hızlı bir tempo ile, münakaşa ko
nusu olabilecek konuları dikkatlerinize sunup, 
beyanatımı bitirmek istiyorum. Bunlardan biri, 
tam zaman çalışma; Full - time meselesidir. 1966 -
1969 arasında, üniversite konularının çok tartışıl
dığı - hem içerde, hem dışarda, hem Millî Eğitim 
komisyonlarında - zaımanlaıda, tanı zaman çalış
manın Türkiye ihtiyaçlarının gereği olduğunu 
kabul etmeyen insan hemen hemen kalmamıştı. 
Bugün kabul edilebilen full - time, bir tavizli 
Full - time'dir. Gok temenni ederdim ki, •geç
mişte 'ihtiyaç haline gelmiş olan full - time taviz
siz olarak, tam olarak 'hükümlendirilebilmiş ol
sun. Geçmişteki tavizleri olduğu gibi kanunlaşmış 
görüyorum: bunu beğenmiyorum. 

Bir başka mesele, yönet ime katılmadır. Yöne
time katılma, 1968 -olayları sırasında en geniş öl
çüde Fransa Via nazariyatı ile, uygulaması İle tar
tışılmış, uygulanmış bir konudur. Mütehassıs ar
kadaşlarım bilirler, konuyu tetkik etmiş olan ar
kadaşlarım bilirler. Fransızlar kendi reformları 
içerisinde, sadece asistanlarına, talebelerine 
değil, üniversitede çalışan teknisyenlerine, 
idare personeline bile yönetime katılma hak
kını 'verdiler. Bunun araştırması neşredil
miştir Türkiye'de, tercümesi de neşredil

miştir. Değil talebeye, asistana; idarî per
sonele ve bilimsel çalışmalardaki yardımcı perso-
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nele ibişle yönetime katılnıa hakkını kanunla ta
nımıştır. Nedir mesele? ihtiyaçlar masanın üstü
ne geldin, idareciler ibram bilsin, duysun; oylar, 
kararlar ona göre alınsın. 

Şimdi 'biz bugiin ne yapıyoruz? Üniversiteden 
gelen teklifte, asistanların, iki temsilcisi ile ilgi
li organlara katılabileceği hüküm altına alınmış. 
Millî Eğitim Komisyonu 'bunu türe indirmiş, Mec
listen (bir geçmiş ve huzurunuza bir olarak gelmiş. 
Sadece iki kişi katılacak ve bire inmiş, Kaldı ki, 
dünkü asistan dalı a sade hir yardımcı, «bugünkü 
asistan, bilimsel çalışma yapmış bir insan, dokto
ra yapmış bir insan; daha seviyeli, daha olgun
laşmış. Bu insanın, dertlerin, meselelerin, prob
lemlerin tartışıldığı masada söz hakkı, ey hakkı 
elmasından niye çekiliyoruz. Orada altı kişi var, 
dokuz kişi var. İki 'de asistanın oyu olsun, sözü 
olsun; niçin endişe 'ediyoruz da, ileriye bir tartış
ana konusunu şimdiden açık tutuyoruz. Yönetime 
katılma hakkı filân tasarı ile verilmişti, falan ta
sarı verilmişti de, bu tasarı ile verilmedi diye, ni
çin buna ihtiyaç duyuyoruz? 

Bunun kadar önemli bir mesele daha: Üniver
siteden gelen tasarıda öğrenciye de söz hakkı -
oy hakkı değil - söz hakkı tanınmış. Bir öğrenci 
gelir, ilgili konuda, sınırlı konuda üç beş 
tane şartla, sekiz tane şartla, ayrılmış bir 
öğrenci temsilcisi gelir yönetim kurulun
da mesele hakkında görüşünü söyler, tek
lifini söyler, ayrılır; oya katılamaz. Midi Eği
tim Komisyonu bunu da sınırlamış, «Yönetim 
Kurulu karar verdiği takdirde» demiş. Hem sayı
yı sınırlamış, bâzı yeni şartlar getirmiş, hem de 
«Yönetim Kurulu karar verdiği takdirde» demiş. 
Bunda ne fayda var? Niye dertlerin, meselelerin, 
bu kadar tartışmadan sonra, bu kadar ağır be
delden sonra masanın üzerine gelmesine müsaade 
etmiyoruz, gün ışığına çıkmasına müsaade etmi
yoruz, ne olur yani... İki öğrenci, üç öğrenci gel
se, problem budur, dese ve ayrılsa, hattâ bâzı 
şartlarla oy kullansa, ne mahzur var?.. Bu bir 
konsept, bir felsefe ki, 'bütün dünya tartışıyor. 
Çalışanların yönetime katılması, idare edilenlerin 
yönetime katılması : Sanayide böyle, eğitimde 
'böyle, .bilimde böyle. Nedir maksat? Bir katkıda 
ibulunmasma müsaade etmek. Biz sınırlamayı, 
görmemezlikten gelmeyi, ihtiyacı reddetmeyi ma
rifet sayıyoruz. 

Bunun gibi önemli !bir konu da, polis meselesi: 
Polis üniversiteye girer mi, girmez mi? Şimdi 

hukukçuların eskiden Iberi tartıştıkları konu şu
dur. Adlî zaibıta girer, idarî zabıta giremez Suç 
varsa girer, suç. yoksa giremez. 

Şimdi, alabildiğine 'sınırlanmış. Bence kanun 
da bu yer almakla üniversitenin başına bir prob 
lem çıkarılmış. İdareci davet etsin mi, etmesin 
mi, kendiliğinden mi girsin? Tahlil etmiyorum, 
belki ilgili madde geldiği zaman daha detaylı ola
rak, etütlerimi olduğu 'gibi huzurunuzda arz et
mek fırsatını bulurum, fakat ileriye dönük önem
li hir 'münakaşa daha kanunun içerisine gelip 
yerleştirilmiş. Dünün ihtiyaçları hu değildir, bu
nu daha geniş bir 'görüşle bir hoşgörü İle dikka
te almak, hoşgörü ile tanzim etmek lâzımdı, gere
ği ne ise onu yapmak lâzımdı. Onun için işte ta
sarıyı itham etmek 'ist iyen, mahkûm etim ek isti-
yen, bu bir reaksiyon tasarısıdır, hiçbir reform 
anlayışı getirmemiştir, deyip çıkıyor. Değildir, 
tabiî birçok yenilikler var, olumlu yönleri var, 
fakat ibir bakıyorsunuz, terazinin öbür tarafı ağır 
basıyor. Geçmişten ders almamamayı affedemiyo
rum ıben. Üniversiteye karşı hoşgörülü olmamayı 
affedemiyorum. Üniversite yeni ses demektir, ye
ni görüş demektir, (bilim demektir; medrese de
ğil ki. Elbette her gün yeni 'bir ses gelecektir. 
Dinamik üniversitede ibu vardır. Bilimsel araş
tırma, ortaya konulan bir katkıdır. Bu katkıyı 
elbette hepimiz evvelâ yadırgayacağız, ama susan 
üniversiteden ne kazanacağız? Üniversite lise de
ğil ki, derslerin takrir edildiği yer değil ki; üni
versite bilimin yaratıldığı yer, kültürün yaratıldı
ğı yer, tekniğin yaratıldığı yer, katkıda bulunu
lan yer. Elbette yadırganacak, alışacağız, konu
şan topluma alışacağız. Osmanlı İmparatorluğu 
olarak susan toplumdan ne kazanmışız, ne kazan
mışız susan toplumdan? Konuşmayan, tartışın a-
yan toplumdan ne kazanmışız? Konuşmaya, tartış
maya alışacağız, dinlemeye alışacağız toplum ola
rak, yadırgamayacağız. Her kafadan bir ses çı
kacak, o ses değerini 'bulacak. Toplumdaki değe
rini bulacak, toplumdaki itibarını bulacak, top
luma ya katkı yapacak veya elimine olacak gide
cek. Niye üniversiteden çekiniyoruz, niye hoşgö
rülü davranmıyoruz, niye toleransla karşılamıyo
ruz? 

Onun için bu tasarının, Anayasanın 120 ııci 
maddesine geüen sınırlamalardan daha ileri sı
nırlamalara varmış olmasını, büyük bir ders al
mamız lâzım gelen 'bugünde büyük (bir talihsizlik 
adediyoruım ve ilerideki münakaşaların, tartışma-
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larm tohumunu bugünden bu kanunun bünyesin
de görmekten şahsan bu konulara azıcık emek 
vermiş bir arkadaşınız olarak büyük üzüntü du
yuyorum. Ook temenni ederdim ki, üniversiteyi 
hiç olmazsa bugünkü şartlar altında tatmin eden 
bir tasarı hepimize ımalolarak Senatodan, Meclis
ten geçsin ve ilerideki tartışma pahalan daha dar 
Üir sahaya, daha dar bir yüzeye inhisar edebil
sin. 

İşte, kısaca araştırmalarımın, tetkiklerimin 
özetini sunmuş oluyorum. (îrnbum, esasen 120 nc'i 
maddenin gerekçesine ve değiştirilmesine katılma
mıştı. Buna rağmen 'bu reformun üniversiteye 
yapıcı katkılarla gelmesini çok temenni ederdik. 
Şu reformun topluma münakaşasız olarak -mal 
edilebilmiş olmasını çok temenni ederdik, fakat 
şimdiden tartışmalı 'meseleleri gözonünde taşıdı
ğı için bu kanunu eleştirmek zorunda kaldrnı. 

Beni dinlemek fût funda bulundunuz. Saygı
lar sunar, teşekkürler ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi (Irübu adına Sa
yın Ömer Ucuza!, 'buyurunuz efendim. 

ADALET P A i m S İ GI î rB l ' ADİNA ÖMER 
UCTZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; (hörüşmekte bulunduğunuz C'ııi-
versite kamın tasarısı üzerinde Ada'(t Partisi 
Cumhuriyet Senatosu Grubunun gülüşlerini arz 
etmek üzere huzurunuza geldim. 

Değerli, arkadaşlarım, tasanda getirilen hü
kümler 86 asıl ve 12 geçici madde olarak hazırlan
mıştır. Tasarı, getirdiği hükümler bakımından 
4936 sayılı Kanun ve onu kısmen tâdil eden 115 
sayılı Kanunun hükümleri dışında, 1961 Anaya
sasının iktisadî, sosyal Ve kültürel kalkınması
nın plâna bağlanacağı ve kalkınmanın hu plâna 
göre gerçekleştirileceği esasım ela bünyesine aldı
ğı gibi, Anayasanın 120 nc'i maddesinde yapılan 
değişiklikler de nazara alınarak hazırlanmıştır. 

Tasarıya ruh veren ilkelere gelince; Anayasa, 
Devlet Kalkınma plânlan, millî eğitim politika
mız, yurt gerçekleri, geçen zaman içindeki tatbi
kattan elde edilen neticeler ve tecrübeler yanın
da batı dünyasındaki hâkim olan köklü eğitim 
esasları hareket noktası olarak kabul etilim iş ve 
tasarının tedvininde gözonünde tutulan 'bu ilke
ler şöylece tespit edilmiştir: 

1. Yüksek öğretimin bütünlüğü ve ortaöğre
timde ilgisi. 

19 . 6 . 1973 O : 1 

Böylece yüksek öğrenime bütünlüğüyle yön 
vermek için hususi bir kuruluş meydana getirile
rek bu görev yüksek öğretini kurulu gibi bir ku
ruluşu hazırlamıştır. Ayrıca, üniversitelerin yük
sek okullarla ilgisi açıkça hükme [bağlanmıştır, 

İkinci ilke; yüksek öğretimin toplum ihtiyaç
larına yönelmesi ilkesidir. Bu ilkeye göre tasarı, 
üniversiteleri toplum yararına yönelmiş kurum
lar olarak düzenlemeyi hedef almış ve bu is
tikâmette yükümlülük ge ır.'^ştii'. 

Anayasamızın ve Devlet Kalkınma plânlımız
la 'kabul edilmiş olan yüksek öğretimde fırsat 
ve imkân eşitliği prensibi tasarıda üçüncü ilke 
olarak kaimi ile öğrencilerin üniversiteye ka
bul esaslarımla kabiliyetleri mühim bir unsur 
olarak dikkate alınması mecburiyeti konmuş, 
aynı meslek ve bilim dallarında öğretim yapan 
farklı üniversiteler kuruluşları arasında geçişle
re imkân sağlama, üniversitelerarası zorunlu 
görevlendirme yolu ile yurt sathında, müsavi 
bir öğretim sağlama, öğrenim süresinin sınırlan
dırılması, öğrencilere yapılacak çeşitli yardım-

.lar ve sosyal hizmetler gibi hükümler bu ilke 
esası içerisinde ele alınmıştır. 

Dördüncü ilke olarak, kaynakların etkin bir 
biçimde kullanılması tespit edilmiş; bu ilkeye 
göre yüksek öğrenim alanında plâna uygun bir 
gelişmeyi gerçekleştirme önşart olarak kabul 
ile, kaynakları madde, insan ve zaman unsuru 
olarak değerlendirilmeye çalışılmış. .Hedef (da
larak insangücü ihtiyacımızın istenen seviyede 
ve vasıfta sağlanması için tesislerin, ders araç. 
ve gereçlerinin, beşerî kaynakların ve değer 
imkânlan iktisadî verimlilik istikâmetinde de
ğerlendirilmesi hükümleri tesis edilmiştir. 

Beşinci ilke olarak da; Anayasamızın 120 nci 
maddesinde getirilen yüksek öğretim plânlama
sının örgütlenmesi ilkesidir. Bu Anayasa ve 
Devlet Plânları .hükmü, yüksek öğretim saha
sında. yıllardan beri bir başarısızlığa uğramıştır. 
Bu sebeple tasan bu ilkeyi geniş şekilde ele al
mış, yükseköğretim alanının bütün yönleriyle 
plâna bağlanması ,düzenlenmesi ,uygulamaların 
yakından tatbiki ile değerlendirilmesi, üniver
sitelerarası koordinasyonun sağlanması ve ko
runması için bir teşkilât kurulması zarurî görü
lerek Yükseköğretim kurulunun kurulması sağ
lanmıştır. Böylece yeni kurumların kuruluşu, 
mevcutların geliştirilmesi, öğrenci kabulü, eğr 
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tim elemanlarının yetiştirilmeleri, kaynakların 
tesirli halde kullanılması, mevzuatın yeterli ha
le getirilmesi, neticelere -göre yeni tedbirlerin 
alınması .yolları tespit edilmiştir 

Altıncı ilke olarak, öğretim ve öğrenin', hür
riyetinin güvenlik altında bulundu mim a sı ele 
alınmış. 

Değerli arkadaşlarını, yukarıdan beri, tasarı
ya hâkim olan ilkeleri özetle arza çalıştım. 
Geçen altı ilkenin hepsi, Türk yükseköğretimi
nin muhtaç olduğu esaslardır. Bu ilkelerin hü
kümlerine grup olarak inanarak sahip çıkıyo
ruz. 

Bunlara inanmayanlara s,ahip çıkmayanla
ra veya Anayasaya aykırılığı iddiası ile karşı 
çıkanlara da elbeit gerçeklere dayanarak, tutum 
ve davranışlarında haklı olmadıklarını, millî 
menafatlere uymayan düşünce içinde oldukla
rını bir defa daha hatırlatmak, bizim Grup ola
rak millî vazifemizdir. Bu vazifeyi her zaman 
olduğu gibi, seve seve yapacağız. 

Değerli arkadaşlarım, memleketin ve mille
tin büyük ümit ve fedakârlıklarla kurup yaşat
tığı üniversitelerin (görevlerini devamlı olarak 
yerine .getirmeleri bir vazifedir ve millî vazife
dir, milletin beklediği bir vazifedir. Buna engel 
oluş veya engel olmayı teşvik ediş, müsamaha 
ile karşılayıp, öğretim ve öğrenim hürriyetinin 
tehlikeye düşürülmesi ve üniversite özerkliği
nin tahrip edilmesidir. Bu durumu ıgeçen olay
lar muvacehesinde gelecek dönemlerde nazara 
alınarak, ileri sürülen görüşleri elbette uzun 
uzun incelemek mecburiyetindeyiz ki, üniversi
te öğretim ve öğrenim hürriyeti bir daha yok 
edilmeye çalışılmasını. 

Bu tasarı yukarıda da arza çalıştığımız gibi 
gelişen, değişen ve ilerleyen bilim imkânlanna 
daha da gelişme ve geliştirme imkanların sak
lamayı amaç edindiği gibi, bu gelişmeyi ve ge
liştirmeyi millî bir görev olarak kabı.] eâ;p. ça
lışan ve yetişenlere mani olunmak isteyenlere 
de «Durunuz» deme disiplinini ve tedbirini de; 
yani üniversitelim eğitim ve öğretim yapma 
özerkliğinin devamını sağlayacak tedbirlerini 
de beraber getirir. 

Getirdiği hüküm, esasen Anayasanın 120 nci 
maddesinin emri olan hükmü tedbir olarak 
getirmektedir. Bu hüküm. Garbın bütün de-

19 . 6 . 1973 O : 1 

.moîkratik ülkelerinde anayasalarının emri olarak 
tatbik edilegelmektedir. Bu tedbirleri ne Ana-
yaısa dışı, ne de hukuk dışı olarak tavsife im
kân yoktur. Bu hükümler ve tedbirler, insan
lığa has medenî hakların kullanıldığı, hiç
bir taihdide tabi tutulmadan işlediği hür de
mokratik memleketlerde olduğu gibi, bizim 
ülkemizde de işleyecektir. Bu işleyişten hiç 
kimse zararlı çıkmayacaktır. Aksine, millet ve 
memleket olarak, milletin üniversiteleri ola
rak çok faydalar göreceğiz. Bundan sonra ka
sıtlı kişiler halkın ve topluluğun önüne çıkıp, 
masum talebe istekleri kisvesi altında, geçmiş
te olduğu gibi kimseyi aldatamayacaktır. Genç 
dimağları yıikayamayacak, memlekti uçurumun 
kenarına getiremeyecektir. Üniversite özerkli
ğinin gölgesine sığınarak, hain emellerinin ta
hakkuku uğruna üniversite çalışmalarını fel
ce uğrala maya çaktır. Eğitim ve öğretimi 
hürriyetini tahdit edemeyecektir. Bu fakir mil
letin milyarlarının helba olmasına, onbinler-
ce gencin yolunun şaşırtılmaşma imkân bula
mayacaklardır. 

Değerli arkadaşlarım, insaf ile düşünelim; 
Anayasanın 120 nci maddesi hangi seibep ve 
icaplar muvacehesinde Eylül 1971'de ele alı
nıp, bir defa daha millî menfaatler açısından 
güziden geçirilip, esasa bağlandı1?. Bu değişik
liğin esbabı mueibesi olan olayları yaratanlar 
kimlerdir f Bugün o olayların failleri olarak 
sıkıyönetim yetkili organlarında hesap ve
renler; yani suçlular kimlerdir? Bunlar bir 
kısım üniversite ve yüksek okulların öğretim 
üyeleri ve onların talebeleri değil midir? 

] Memleketi ve rejimi yıkıp yok etmek için, 
üniversite özerkliğini kendi melun emellerine 
paravana, yapan ve özerkliği kökünden yıkıp 
ortada kaldıran bunlar değil midir? 

Şimdi biz, yıkılıp, tahribedilen öğretim ve 
eğitim özerkliğini yeniden işler hale getirmek 
ve bir defa daha katledilmesin diye tedbir al
mak için çalışmıyor muyuz? Tasarıda tedbir 
olarak 7 nci madde getirilmiş ve bir denetle
me kurulu kurulmuştur. Kurulun teşekkülü 
B.aşbakan, Millî Eğitim Bakanı, Adalet Baka
nı, üniversitelerde rektörlük yapmış kişiler
den kur'a ile tespit edilen üç sayın üye, Devlet 
Plânlama Teşkilâtı Müsteşarı, Millî Güvenlik 
Kurulunca dekanlık yapmış öğretim üyelerin
den seçilecek bir sayın üye., 
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Bu getirilen tedbirde görev alan kişiler 

Devletin dışından mı geliyor': Devleti temsil 
etmek için acaba bir başka kuruluş mu var, 
diye insan kuşkuya düşüyor ve düşmekte de 
haksız mıdır? 

Değerli arkadaşlarım, komünizmin dünya
ya açıkça hür ve demokratik ülkelerin istik
ra ılı hayatına tasalluta başladığı 1968 yılın
dan itibaren Fransa'da, Almanya'da, İtalya'da 
ve diğer hür Batı ülkelerinde alman tcdibir-
lerle ve onların anayasalarında bulunan hü
kümleri, bizim Anayasamız ve buna dayalı ye
ni getirilen mevzuatla karşılaştırırsak, her in
saf sahibi kişinin söyleyeceği fikir, herhalde 
Batı dünyasındaki tedbirlerin bizden çok daha 
dloride olduğunu ve aynı tedbirleri bizim de al
mamızı isteyecektir ve ilâve edecek ki, bir da
ha bir kısım öğretim üyeleri tekrar fetva ver
mesin. • • 

Değ'erli arkadaşlarım, hatıralarınızı yenile
yip sizleri üzmek istemiyorum; ama bu nokta
da misali telkrar etmeden geçemeyeceğim. 

Üniversite özerliliği, geçmişte idare ve re
jime karşı nasıl bir isyan vasıtası yapılmıştır? 
Siyasal Bilgiler Fakültesinde hir öğretim üye
si, üniversite özerkliğini geçmişte nasıl tefsi
re tabi tutuyor? .Sonunda ne Devlet ve ne de 
Anayasa kalıyor: Kalan Devletsiz ve Anaya-
sasız !bir özerklik. Profesör aynen: 

«Anayasa şu veya bu ideolojiye kapalı bi
le olsa, (Sanki acıkmış.) bu kapalılığın değiş
mezlik demek olmadığını..» izahla «Yalnız yü
rütme organı değil, yasama organı da özerk ku
ruluşların çalışmalarına herhangi bir ideolo
jik çerçeve çizemez, hattâ Anayasa bile bu ku
ruluşlardaki çalışmaların ideolojik çerçevesi 
sayılamaz.» 

Bu profesöre nasıl profesör diyelim? Diye
meyiz, istediği kadar özerk müessesenin öğre
tim üyesi olsun. Müessesesine vücut veren Ana
yasayı tanımaz, Parlâmentoyu tanımaz, Hükü
meti tanımaz; ideolojisini beğenip benimsedi
ği Leniniist ülkede meslckdaşlarmın sadece bir 
kısım medenî hakları savunduğu için nasıl zin
danlara atıldığını zaman zaman göıiip okumu
yor mu? Bunlar gerçek değil mi, inandıkları 
rejimleri iftira mı ediliyor? 

Değerli arkadaşlarım, bu anlayış ve zihni
yetin sâliki bir kısım üniversite öğretim üyc-

19 . 6 . 1973 O : 1 

ilerinin tutum ve davranışlarına geçen 15 yıl 
içinde binlerce misal verilebilir. Bu düşünce
den hareket edenlerin memleketi hangi nokta
ya getirdiğini teker teker saymaya lüzum yok; 
ama Türkiye'de bu hareketin başlangıcı dünya
da olduğu gibi 19G8'lerde değil, 1957'lerden 
gelmektedir. Bu, Devlet içinde devlet olma öz
lemi ; yani özerklik müessesesi üzerinde nihayet 
düşünme ve hudutlarını .suiistimal edenlere de, 
yeniden Anayasa ile belirtilmesi lüzumunda, 
memleketi ve milleti sevenlerin birleştiği gün 
gelmiş, 1971 yılında yapıktn Anayasa tadili çok 
gecikmiş idrakin neticesi olmuştur. 

Değerli arkadaşlarını, malûmunuz olduğu ci
hetle Anayasamızın 8 nci maddesinin 2 nci fık
rasını bir defa daha arz edeceğim. Ne diyor bu 
fıkra? «Anayasa hükümleri yasama, yürütme 
ve yargı organlarını, idare makamlarım ve ki
şileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır.» 

Yukarıda görüşünü arz ettiğim profesör ve 
onun gibi düşünenler, kendilerini Anayasanın 
dışında ve onun hükümlerinin emrinde olduğu
nu bilmiyorlar mı veya olmadıklarını iddia ede
bilirler mi ki, bütün hakları yok etmekten çe
kinmemişlerdir? Anayasanın 10 ucu maddesi 
Devlete büyük vazifeler vermiştir. Bu vazife 
temel hak-arın niteliğinin korunmasıdır. Son 
cümlesi insanın maddî ve manevî varlığının ge
lişmesi içiı gerekli şartları hazırlar emridir. Bu 
görevi Devlet yerine getirecektir, getirirken 
de her t i r lü tasallutu temizleyecektir. 

Eski Başbakan Sayın Erim 11 . 9 . 1971 gü
nü Yüce huzurunuzda üniversite özerkliği ve 
eğittim ve (iğretim hürriyetinin ne hale geldiği
ni, işin içine girip Hükümet Başkam sorumlu
luğu duygusu yanında, bu memleketin evlâdı 
ve üniversite mensubu olarak içi yana yana şun
ları söylüyor; 

«Türkiye'de üniversiteler bir ölçüde 1946'-
dan beri ('.zerktir. Ancak özerkliğin de bir sını
rı vardır; her şeyin bir sınırı olduğu gibi. 1961 
Anayasası bu sınırı çok geniş tutmuştur ve 
özerkliğin kötüye kullanılması karşısında alına
cak tedbirleri tespit etmediği için, bâzı hailler
de üniversiteler gerçekten özerk olmaktan çık
mış, o anda bir fakültenin yönetimini eline 
geçirenlerin, kendi inançlarından başka bir dü
şüncenin üniversitede söylenme sin e, yaşaması
na imkân bırakmadıkları bir ortam içine sokul
muştur. 
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Bizatihi bu hal üniversite serbestliğinin ve 
üniversite özerkliğinin tahribidir» diyorlar ve 
devam ediyorlar. «İşte bu hal bizzat ilim ser
bestliğinin, ilim hürriyetinin aleyhine idi. Onun 
tahribi kV. ve filhakika Türkiye'de, hepsinde 
demiyorum, bâzı müessescierimizde özerklik 
adına özerklik katledilmiştir. Bununla da ka
lınmamıştır. Yalnız üniversitenin içinde, o mü
essesenin içinde kalsaydı mazarrat bir dereceye 
kadar sınırlı olurdu; fakat üniversiteden dışarı
ya, sakaklara, memlekete taşan bir hal almış
tır. Dinamiti çok olan, silâhı çok olan, yumru
ğu kuvvetli olan serbest konuşuyordu üniversi
tede.» diyer. 

Bunları dile getiren reform aleyhtarı, lalet
tayin bii' kişi değil. Gerçek durumu bizzat gö-
ren ve tespit eden o zamanın en yetkili kişi-
siydi. Bir başka yetkilinin Kamu İktisadî Te
şebbüsleri Karma Komisyonu huzurundaki be
yanını kısaca arza çalışacağım. Bu zat Orta Do
ğu Teknik Üniversitesi rektörü, emekli General 
Şefik Erensü idi. «Vazifeye başlayalı 13 gün ol
du. İçinde görüp öğrendiklerime göre Orta Do
ğu Tnknik Üniversitesini sizlere şöyle tarif ede
bilirim» diyor. «Orta Doğu Teknik Üniversite
si bugünkü haliyle çok yüksek bir uçurumdan 
derelere yuvarlanmış bir kamyon halindedir. 
Biz bu uçurumdan yuvarlanan kamyonu ça
lıştırmak için, oradan çıkarıp tamir ederek ye
niden yoluna koymak mecburiyetindeyiz.» 

Değerli arkadaşlarım, o üniversitenin bu 
tarifteki yere yuvarlanmasına kimler sebeb-ob 
du. Xe için olundu kimin hakkı var bu hale gel
mesinde çaba sarfetmek için Kamyonun şofö
rü kimdi? Xe kazandı? Üniversite özerkliği, eği
tim ve öğretim hürriyeti bu mudur? Söylerken. 
özeı kliğin esasını, özünü teşkil eden eğitim ve 
öğıetim hürriyetinin ne hale getirdi eliğini ifade 
ediyorlardı. 

Değerli arkadaşlarım. Belçika'da, İsviçre'de. 
Fransa'da, Japonya'da. Almanya'da. İngiltere'
de ünive: siteler var; onların üniversiteleri de 
özerk. Onların mevzuatını incelediğimiz za
man görülecektir ki bizim özerklik sistemimiz 
oıılarınkine nazaran daha çok serbest ve hu
dutsuz. Bizini müzakeresini yaptığımız Üniver
siteler kanun tasarımız üniversitelerimize bü
yük yetkileı veriyor. Onlarda tedbirler çok ile
ri getirilmiş. Bizim üniversitelerimizde ne Hü-
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•küm e t komiseri var, ne de öğretim üyelerinin 
maaşlarının kesilmesi gibi hal. İnsan hakları-

l na dayalı, demokratik nizamın hüküm sürdüğü 
bütün memleketlerde üniversiteler Millî Eği
tim bakanlıklarına bağlıdır. Bu tasarı Yüce Mec
lisin Millî Eğitim Komisyonunda altı ay incele
meye tabi tutulmuştur. Öylesine incelemeye ta
bi kılınmış ki; evvelâ bir Altkomisyon olarak 
mesele incelenmiş, sonra kanunla alâkası ol
mayan akademi reislerinin hepsi, özerk ve özerk 
olmayan üniversitelerin tamamının rektörle
ri ve üniversitelerinin sözcüleri, Türkiye Bilim
sel ve Teknik Araştırma Kurumu Başkanı, Mil
lî Eğitim Komisyonuna davet edilmiş, kanu
nun tümü bu kuruluşlardan davet edilen sa
yın üyelerin hazır bulunduğu toplantılarda 
müzakereye tabi tutulmuş ve kendilerine geniş 
çapta söz hakkı verilerek fikirleri dinlenmiş-

I tir. Yapılan değişiklikler müşterek müzakere1-
nin ışığı altında tedvin edilmiş; tabiî değişik
likte, Anayasanın 21 ve 120 nci .maddesi deği
şikliği de yukardaki mâruzâtımda arz ettiğim 
•gibi nazara ajinmiştir. Bu durum muvacehesin
de kimsenin itiraz ve tenkidi gerçeklere dayan
mamaktadır ve dayanmayacaktı!'. 

Bir sayın sözcü; Millî Birlik Gıübunmı söz
cüsü braz evvelki mütalâlarmda iktidarımızı 

i bâzı kelimelerle tavsife çalışırken şöyle beyan 
buyurdular: «Bu tasarı 196S'lerde gelmiş olsay
dı memleket bu hale gelmezdi.» Bu g"ayeit mâ
sun hiı- beyandır. 

Sevgili aıkadaşiarım, dünyada talebe ha
reketleri oldu, bu hareketler nereden idare 
edildi bunu dünya bilmekte. Türkiye'de tale
be hareketleri oldu. Geçen iki yıl içerisinde 
hepimiz ve bütün dünya gördü ki, bu mesele, 
yani anarşik hareketler, anarşik olaylar mâ-

j sum üniversite talebelerinin isteği değildir. 
Kökü dışarıda, mutlaka Türkiye'de hüküm sü-

| ren Atatürk ('umhuıiyetinin yıkılması, yerr-
| ne inandıkları ideolojinin, Leninist veya bll-

mem nesi-it bir rejimin getirilmesi olduğunu 
I suçlular yetkili mahkemelerin huzurunda son 
| dakikaya kadar beyan ve müdafaa etmekte-
j dirler. Demek ki; cereyan eden hâdiseler işin 
| 'başında" masum bir hareket olarak ele alınıp 

yola çıkıklığı şeklinde bir isteğin sonucunda 
{ Türkiye bu hale gelmemiştir. 
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Şimdi de 'beyan buyuruyorlar. «Şu'şekilde 
gelseydi, ileride münakaşalara sebebolmaz'dı.» 

Sevgili arkadaşlarım, talebe hareketleri 
lOİurken, Yüce Heyetinizde nice hâdiselere şa-
hidioiduk ki; sokak hareketleri bâzı kişiler 
tarafından bu kürsüden müdafaa yolunda di
le getirilmiştir. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Ha
yır müdafaa değil. 

A. P. GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL 
(Devamla) —< Keşke o gün bizim arzu ettiği
miz gübi 'bu fikirlerin sahibi bizimle elele ve
rip, o gün bu tedbirleri getirmenin imkânı
nı sağlasalaridı, biz de, Türk Milleti ide mem
nun olacaktık. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Taibiî Üye) — 
Neredeydiniz, her türlü tavsiyeyi yaptık size. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale et-
meyiniz. Lütfen istirham ediyorum. 

A. P. GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Şilindi, tekrar edeceğim, yine inkâr 
edeceksin. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
İnkâr etmiyorum. 

A. P. GRUBU ADTXA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Bu kürsüden Deniz Gezmiş gibi va
tan hainini yakalandığının ertesi günü müda
faa ettiniz. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) ~ 
Yalan söylüyorsun. 

A. P. GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL 
(Devamla) — Evet. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. Lütfen karşı
lıklı konuşmayınız efendim. 

A. P. GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL 
(Devamla) — Evet. Zabıtlar orta yerde. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Deniz Gezmiş için bir şey söyleme'dmı ben. 

BAŞKAN — Sayın Tune.kanat, Sayın Tunç-
kanat... 

Sizde Sayın Ucuza! lütfen karşılıklı konuş
mayınız. 

AGDALET PARTİSİ GRUBU ADINA ÖMER 
UCUZAL (Devamla) — Cumhuriyet Senato
sunun zabıtlarına dayanarak, kendilerine 
kendi söylediklerini tekrar ediyorum Sayın 
Başkanım, ben bir şey söylemiyorum. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Yalan söylüyorsun. 

ÖMER UZUZAL (Devamla) — Kimin yalan 
söylediğini Cumhuriyet Senatosunun zabıtla
rım şahit tutarak ortaya koyuyorum; siz ya-
1 â n söyi üyorsunıız. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Sayın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tunekanat, istirhamı edi
yorum; Cumhuriyet Senatosunda Başkandan 
(müsaade alınarak konuşulur. Herkes, sizin gi-
gi ayağa kalkıp konuşacak -olursa Senatonun 
idaresi mümkün olmaz. İstirham ediyorum, söz 
söylemek hakkınızdır, süz istemek hakkınız
dır, 'beğenmediğiniz sözlere bu kürsüden ce
vap verebilirsiniz; istirham ediyorum. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — O günlerde 
ve o günleri takiibedetı zaman içerisinde Cum
huriyet Senatosu üyesi sıfatıyle, talebe hare
ketlerinin içerisine girip, onların «Reform» di
ye isimlendirdikleri toplantılarda «Bugünkü 
şartlar içerisinde ne duruyorsunuz, Atatürkçü 
gençler'böyle midir?» diye talebeyi isyana teş
vik edip de hakkında, dosyası Başbakanlıktan 
gelip devre sioııuna 'bırakılan arkadaşlara da 
Cumhuriyet Senatosunun zabıtları şahittir. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Ta'biî Üye) — 
Neden kaldırdınız o zaman? 

FETHİ T E V E T O C T L U (Samsun) — Kalkan
ları var, hesap veriyorlar şimdi. 

BAŞKAN -Lütfen efendim müdahale et
meyiniz. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Biz, her me
selenin hesabını açık alınla vermeye hazı
rız; yalnız, söyledıkleunıizi inkâr etmiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, geçen hafta kabul 
buyurduğunuz Millî Eğitim Temel Kanunu 
ile; bu tasarı da kanunlaştığı takdirde Tür
kiye \le milletin ve hepimizin arzu ettiği bir 
üniversite öğretim sistemi kurulacaktır. 

Tasarı üzerinde daha fazla zamanınızı al
mak istemiyorum. 

Bu tasarının büyük milletimize ve üniver-
sitemiz'e hayıfı olmasını diler, Yüce Heyetinizi 
grubum adına saygıyle selâmlarım. (A. P. ve 
C. G. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Sırrı Atalay, grup adı
na. 

MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Baş
kan, grup adına. 
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BAŞKAN — Sayın Hazer, Cumhuriyetçi 
Güven Partisi Grubu adına. 

Sayın Hazer, yetkili misiniz efendim? 
MEHMET HAZER (Kars) — Grup Başkan-

vekiliyim, efendim. 
BAŞKAN — Başkanvekilisiniz, evet efen

dim; affedersiniz, değişikliklerden sonra unut
muş olabiliyorum. 

CUMHURİYETÇİ GÜVEN PARTİSİ GRU
BU ADINA MEHMET HAZER (Kars) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

iSomında bile büyük münakaşalara sebebolan 
bir konu uzun yıllar, Türkiye'de tartışılmış, eleş
tirilmiştir. Üniversite konusu, Türkiye'nin son 
yıllarda en çok tartışılan, en çok konuşulan en 
çok şikâyet edilen, hatta, en çok yerilen konu-
1 arından birisidir. 

Türkiye'de başgösteren anarşik olayların da 
araya araya uygun bulduğu zeminlerden birisi 
de gene üniversitedir. Bunun, üniversitelerin 
yapısal bozukluğundan ziyade, yönetimindeki 
aksaklıktan ileri geldiği kanaatindeyiz. Çünkü, 
üniversitelerimiz 1933'te Darülfünun yerine 
kaim olurken, kökten, temelden değişmiş; kad-
rosuyle, metotlarıyle batılı anlamda bir gelişme 
•göstermiştir. 

Zaman içinde değişen ihtiyaçlar, özellikle 
1960 ihtilâlinden sonra Türkiye'de başlayan sos-
yol ve ekonomik gelişmeler yeni mecralar arı
yordu; bunları kanalize etmek lâzımdı. Bunlar, 
her zayıf noktada, her mukavemetsiz, mevkide 
kendini göstermek istiyorlardı. Bu gelişmelerin 
biı\ kısmı Türkiye'nin şartlarına uygun, halkın 
ihtiyaçlarına cevap verecek olumlu gelişmelerdi; 
fakat bir kısmı, esefle ifade edeyim ki, Ata
türkçü temelden ayrılmış, yeni bir devlet modeli 
arayan isteklerden ileri geliyordu. Bu yeni dev
let modeli arayan istekler, üniversitelerde yuva
lanmak imkânını buldular ve 12 Mart öncesinin 
karışık, anarşik olayları en çok, üniversitelerde 
beslendi ve üniversitelerde tahribatını yaptı. Bu
nun için tedbir almak lâzımdı. 

Aslında üniversite meselesi, üniversite refor
mu bir anlamıyle çok geç kalmış, çok geç ele 
alınmış bir konudur. Bunun türlü nedenleri var
dır; o günün hükümetleri tam bir operasyona 
yanaşamamışlar, üniversiteler de bu konuda bir 
araya gelememiş toplanamamış ve bir esasta bir
leşeni emişlerdir. Nitekim, son üniversite re-
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form tasarılarının hazırlanması sırasında da 
üniversite yetkililerinin bir araya getirilmesine, 
Hükümet çok gayret göstermiş; fakat bir esasta 
bunları toplamak mümkün olmamıştır. Bunun 
ba.şka nedenleri yanında bu üniversitelerin bağ
lı oldukları statünün de bir etkisi olmuştur. Bi
lindiği gibi, memleketimizdeki üniversitelerin bir 
kısmı özerk, bir kısım özerk değil, bir kısmı müte
velli heyetle idare edilir tarzda idi. İşte, bunları bu 
halleriyle bir araya getirip, bir esasta, bir ka
nunda birleştirmek mümkün olmadı. Bu yüz
dendir ki, Hükümet, bugün huzurunuza gelen 
tasarıyı o günün şartları içinde ve sıkıntıları 
arasında hazırlayıp getirmiştir. 

Üniversite konusunun başlıca mihraklarından 
birisi, özerklik anlamı ve kavramıdır. Özerkliği, 
bâzı arkadaşlar yepyeni bir kavram, yepyeni bir 
müessese olarak ka'bul ederler. «Özerklik aslında 
idare hukukunda yeri olan bir terim. Yani, oto
nomi; muhtariyet denilen terimin ifadesi. Özerk
liği anlamada, maalesef, bizzat üniversite içinde, 
öğretim üyeleri arasında bugüne kadar anlaşma 
olmamıştır, öyle görülüyor ki, bundan sonra da 
olmayacaktır ve bu tartışmalar devam edecektir; 
bunun sebebi de bu kanun olmayacaktır. Çünkü, 
özerklikle Devlet denetimini birbirine zıt gören 
ve denetimi kısıtlama anlamına alan öğretim üye
leri, yazarlar, politikacılar vardır. Devlet yöne
timiyle özerkliği olumlu ve uyumlu tarzda gören 
uygulayan ülkeler vardır, biz de öyle bir yola 
gitmeye mecburuz. 

Asıl sıkıntının bir kısmı, Devlet denetim ve 
gözetiminin üniversitelerin içinde olmamasından 
doğmuştur. Devletin denetim ve gözetimi üniver
sitelerin de aleyhine değildir. Çünkü, bu deneti
mi yapacak Hükümet, milletin iradesine daya
nan Parlâmentoda hesap verecek durumdadır; 
eleştirilebilir, şikâyet edilebilir, her zaman sor
guya çekilebilir. 

Bu aynı zamanda üniversitelerin kapalı ku
tu içinde kalan meselelerini de açıklığa çıka
rır, kamuoyuna maleder, benimsetir ve üniver
sitelerin de yararına olur. Yani, milletin dene
timine tabi olan hükümetin, bâzı esaslar içinde 
üniversitelerde murakabe yetkisinin, gözetim 
yetkisinin olması üniversite özerkliğine d<e, bi
limsel özerkliğe de, bilimsel hürriyete de uy
gundur. 
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Anayasamız bilindiği gibi 21 nei maddede 
her vatandaşa fikir serbestliği için haklar ta
nımıştır. Ayrıca, 120 nci maddesine özel bir 
hüküm koymakla, özerkliği bir anlamda üniver
sitelerin idarî ve bilimsel gelişmelerinin idare
ye karşı korunmasını istihdaf etmiştir, ama 
bu ihicjbir zaman üniversiteleri, devlet içinde 
devlet, başıbozuk, bağımsız bir yönetim olarak 
kabul etmeye müsait değildir. Öyle değildir k 
dünyanın birçok Batılı ülkelerinde; İsviçresin' 
de, İtalya'sında, Almanya'sında, Fransa'sında 
bütün üniversitelerin bir kısmı özerkdir, bir 
kısmı tüzelkişiliği haizdir, bir kısmı özerk 
değildir; fakat hepsi ya mahallî idarelerin, ya 
şehirlerin, ya devletin denetimine tabidirler. 

Elimde bu hususda hazırlanmış bir inceleme 
vardır; bir profesör tarafından tetkik edilmiş
t i r ; Batı Avrupanın bütün ülkelerinde üniver
siteler devlet denetimine veyahut şehirlerin 
denetimine tabidir. Yani, büsbütün bağımsız bir 
üniversite yoktur. Mühim olan, denetim ile 
özerkliği birbirine zarar vermeyecek şekilde uy
gulamaktır. 

Bu tasarıda bu endişeye hak verecek bir hü
küm yok ,ama uygulamadan endişe ediyorlar; 
bunda haklıdırlar. Günkü, çok yanlış tatbikat 
görülmüştür ve bu endişeleri bu mânada de
ğerlendirmek lâzımgelir, fakat kanunun esas 
olarak getirdiği espride, denetimin özerkliği 
kaldıran değil, teyideden bir hüküm olduğunu 
ifade etmek mecburiyetindeyiz. Kanunun mad
desi, kem özerkliği, hem tüzelkişiliği saklı tut
makta ve ayrıca ;da tasrih etmiş bulunmaktadır. 
Binaenaleyh, üniversitelerin özerkliği gitmiştir, 
üniversitelerin tüzelkişiliği gibi endişelere ma
hal yoktur. 

Bizim üniversitelerimizde malî özerklik za
ten yoktur. İdarî ve bilimsel, yani ilmî özerklik 
vardır. İlmî özerkliğe esasen müdahale akden de, 
mantıken de mümkün değildir. Üniversiteler su-
s'aeak, susturulacak ve bu kanun da buna vasıta 
olacak tarzındaki fikirlere iştirak etmek müm
kün değildir. Üniversiteler yine araştırma ya
pacak, yine tenkidler yapacak, yine kitaplar-
yaz&cak, fakat, bir şey daha yapacak. Devletin 
temel düzenini, Atatürk'çü düzenini saklı tuta
cak. Yani, ne ümmetçi bir devletin propaganda
sını, ne de Leninist bir rejimin propagandasını 
yapmayacaktır. Bizim Anayasamızın iki temel 

duvarı saklıdır; bu iki duvarı yıkmaya teşebbüs 
edenler Üniversiteler Kanunu ile de, Ceza Ka
nunu ile de karşı karşıya geleceklerdir. Mesele 
bundan ibarettir. 

Türkiye'de Devletin bu temel düzenini yık
mak isteyenler, değiştirmek isteyenler hem 
sağ'da, hem sol'da zayıf noktalar aramışlardır 
ve üniversitelerden de yardım görmek iste
mişlerdir. İşte bu yardımı kesmek ve bu zayıf 
noktaları takviye etmek için bu kanun hazır
lanmıştır. Kanunda getirilen yeni müesseseler, 
belki tam isteğe uygun değildir, yeterince ha
zırlanmamıştır; ama bir tecrübedir. Meselâ tam 
çalışma; full - time özlenen bir işdi, kanunda 
yerini almıştır. Taviz verilmeden uygulanabilir
se aranan bulunmuş demektir. Full - time bizim 
mevzuatımızda başka bir yerde daha tatbik 
edildi. Maalesef, tatbik edildiği yıldan sonra 
full - time gevşetile gevşetile, tâviz verile ve
rile tanınmaz hale ve eski dönemi arattıracak 
duruma geldi. Temenni olunur ki, bu full - time 
sistemi üniversitelerde de aynı akıbete uğrama
sın. Bu tatbikat meselesidir. Kanunda buna mü
sait bir hüküm yok, ama, tatbikatta bu aksak
lıklar görülünce o günün Parlâmentosu, o gü
nün kamuoyu, o günün basını elbette bununla 
ilgilenecektir. 

Bir başka müessese daha getiriliyor; idare
ye katılma, öğrencilerin katılması, asistanların 
katılması. 

Bu da belki tam ve kâmil değildir; ama bir 
deneme mahiyetinde olup düne nazaran ileri 
bir adımdır. Uygulamada daha da geliştirilebi
lir, daha da genişletilebilir. Mesele, bu kapıdan 
adımı atabilmektir. Adım atılmıştır, kapı açıl
mıştır. Burada bu tecrübeden yararlanmak 
mümkündür. 

Üniversiteler kanununun türlü hükümleri 
hakkında maddelerde sırası gelince ayrıca gö
rüşmek mümkündür, fakat anaprensip, temel 
prensibolarak devlet yönetimini bâzı kuruluşlar 
halinde üniversiteye kazandırmış olmak bu ta
sarının başlıca özelliklerindendir. 

Yüksek Denetleme Kurumu, Üniversiteler
arası Kurum, Yüksek Öğretim Kurumu gibi 
kurumlar yeni getirilmiş müesseselerdir. Bun
ların Hükümetle olan irtibatları var. Bâzı yer
de, Hükümet Başkanı olan Başbakan bu kurul
ların başkanıdır, bâzı yerlerde Millî Eğitim 
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Bakanı bu kurulların başkanıdır, fakat bu ku
rumlar tümü ile Bakanın veya Başbakanın em
rine verilmiş bir Devlet dairesi hüviyetinden 
de çıkarılmıştır. 

Bir başka nokta daha var arkadaşlarım; 
üniversiteler öğretim üyeleri de kamu hizmeti 
yapanlardır O itibarla Devlet, kamu hizme
tini düzenlemek görevinde ve yetkisinde olan 
Devlet, üniversitelerde de bâzı düzenlemeler 
yapmak durumundadır; seyirci kalamaz. Olay
lar o hale geldi ki, üniversitenin içinde üni
versite hocaları,, öğretim üyeleri, hattâ yöneti
cileri endişe içinde kaldılar; kalabalık, şirret 
talebeler özerkliğin sahibi oldular, üniversite
yi onlar yönetecek hale geldiler ve asıl yöne
ticiler de eli bağlı, gözünü Devlete dikti, yar
dım bekledi. Devlet, beklenen yardımı tümü 
ile yapamadı. Bunların bir kısmı yanlış anla-
yışdan olmuştur. Yanlış anlayış şudur; üni
versite içinde suç işlenmesi halinde Devletin 
müdahale hakkı vardır. Yalnız bizim meA7zu-
atımızda yabancı elçiliklerde suç işlenmesi ha
linde Devlet müdahale edemez, ama onun dışın
da özerkmiş, değilmiş; üniversitede suç işle
nirse adlî zabıta müdahale eder, işe el kor ve 
tahkikat yapar. 

Bizde yapılan aksaklık şu oldu arkadaşlar: 
Adlî vakaya idare el koymak istedi. Yanlış
lıklar buradan oldu ve üniversitedeki tepkiler 
de bundan doğdu. Üniversite yöneticilerinin 
yardım talep etmelerini beklemeye lüzum ol
mayan hallerde meselâ Orta - Doğu Teknik üni
versitesinde bir elçinin otomobili yakılıyor, po
lis gelmiş, orada bekliyor, jandarma bekliyor 
ve efendim, biz müdahale edemeyiz deniyor. 
Nasıl müdahale edemezsin? Adam öldürülüyor, 
hattâ yetkili olmasanız bile; Ceza Kanunumuz
da hüküm vardır, bir insanın öndürülmesini 
gören diğer vatandaş bile yardıma koşmaya, 
memursa mutlaka müdahale etmeye mecbur
dur. Böyle yanlış anlamalarda maalesef üni
versitelerin zimmetine kaydedildi, aslında bu 
idarenin hatasıydı. 

Hulâsa muhterem arkadaşlar, bu yeni ka
nunun aksak tarafları var, katılmadığım taraf
ları var, ama tümü ile memleketin ihtiyaçla
rına cevap veren-bir yönde hazırlanmış ve 
•amaç olarak Türkiye'de millî şuuru yerinde va
tandaşlar yetiştirmek, plânlı kalkınmayı eği-

I timde bir araç olaraik kullanmak ve Türkiye'nin 
bütünlüğünü öğretim sistemi içinde de sağlam 
tutmaktır. Üniversiteler arasında, yüksek 
okullar arasında ahenk kurmak, koordinas
yon kurmak gibi imkânlar, maddeler halinde 
bu tasarıda yer almaktadır. 

Bu haliyle tasarıyı olumlu karşılıyoruz, 
Cumhuriyetçi Güven Partisi olarak bu tasarı
nın günümüzün ihtiyaçlarına, memleketin şart
larına uygun olduğuna inanıyoruz ve bu inanç
la destekliyoruz. Tasarının maddeleri ha'Mkmda 
ayrıca görüşlerimizi arz edeceğiz. Bu inanç
la Yüce Heyeti saygılarla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — C. H. P. Grubu adına ikinci 
defa Sayın Sırrı At al ay, buyurunuz. 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUBU 
VDUYİ SIRRI ATALAY (Kars) — Üniversite 

yasa tasarısı üzerinde ikinci kez görüşlerimizi 
arz etmeye çalışacağız; 

İTakç'a, bir şeyi söylemek gerekirse, hiç ol
maca va^.a tasarısı bir gerçekliği ifade ediyor, 
reform kelimesini bünyesinde getirmiyor. Re
formla ilişiği olmayan birçok tasarıların başı
na etiket Jara.k reform kelimesi 'konmasına kar
şılık, reform niteliği olmayan bu yasa tasarısı 
hiç olmar^a ha samimiyeti göstermektedir. 

Bu yasanın Millet Meclisinde görüşüldüğü 
sıralar, ilgili komisyonda aylarca göryşülclüğü 
ve bu sırada üniversitelerin öğretim görevlile
rinin çağHdıkları, yüksek okulların ilgililerinin 
çağrıldıkları, bilgilerine müracaat edildiği ve 
kendilerine söz verildiği ifa ele edildi ve dendi 
k:; bundan sonra artık kimsenin şüpheye hakkı 
olmasa ge^ek; Adalet Partisi Grubu adına biraz 
önee bunlar ifade edildi. 

Sandır ki, üniversiteler gelen tasarıyle tam 
bir mutabakat halindedirler ve bu görüşmeler
den sonra meydana gelen ve şu anda görüşül
mekte olan tasarı üzerinde üniversitelerin mıı-
""abakatk1! vardır ve bir görüş halinderirler; 
böyle bir şey yoktur. Bu zehap uyandırılmak 
i lendi , eğer ben yanlış anlamadıysam. 

O kad?.r yoktur ki, hemen bir belgesini tak-
d':ı -»deyim; Hükü net tarafından Millet Mecli
sine sunubnuş olan üniversiteler kanun tasarısı 
üzerinde Millî Eğitim Komisyonunca yapılan 
değişildik i erden sonra meydana gelen tasarı 
metnini inceleyen Ankara Üniversitesi Senatosu 
27 . 1 1973 günlü toplantısında aşağıdaki hu

kuki —~ 
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suslarm ilgililere duyurulmasına oybirliğiyle 
karar vermiştir. Bu tebliğ ile-, İra 'duyuru ile gö
rülüyor :ki, sanıldığı veyahut uyandırılmak is
tenilen zehap gibi, çağrılıp söz vermek, görüş
melere ist ırak, o îıkan metinlerle mutlak bir mu
tabakatı ifade etmekte «değildir. 

Bu tasarı üzerinde en önemli konu, özerkli
ğin devanı edip etmediği, özerkliğin mevcudo-
lup olmadığı, üniversite 'özerkliğinin nasıl bir 
kavram olduğu tarafı ve yönü teşkil eder. 
Özerklik, bilimsel, idarî ve malî yönleri olan 
bir kavramdır. Özerklik, biraz önce burada yi
ne çoğunluk partisi adına konuşan arkadaşımı
zın gayet yuvarlak 'kelimelerle ifade ettiği, «Hiç 
bir memlekette İm şekilde mevcut değildir» gi
bi bir anlamda değildir. Bunun eğer gerekiyor
sa karşılıklı bir seminerde «eleştirisi yapılabilir. 
Hangi ülkelerde üniversitelerde özerklik hangi 
ölçülerde vardır, hangilerinde yazılara, metin
lere dayanır, hangilerinde geleneklere dayanı
lır. Şimdi, bir akademik tartışma veyahut eleş
tiri içinde değiliz, ama bir şeyi kesinlikle ifade 
edeceğiz ki, Batılı 'demokraside vatandaş hak 
ve hürriyetlerinin itibar gördüğü, ilimin ve öğ
renmenin Devlet garantisi altında olduğu her 
ülkede, üniversitelerde bilimsel, idarî ve malî 
özerklik vardır. Bu şıı anlamda değildir; üni
versiteler kendi başlarına buyruk, Devlet içe
risinde Devlet anlamında değildir. 

Özerkliği belirli kavramlar ilerisinde almak 
gerekir. Bu anlamda eğer İndeşebiliyorsak, çok 
noktada biı-birimizden uzak olmadığımızı göre
ceğiz. 

Anayasamızın 120 nei maddesinde yapılan 
değişiklikle sanılır ki, özerklik ortadan kaldırıl
mıştır ve Devletin denetim ve gözetimi üniver
sitede çalışma ve üniversitede öğrenimin yürü
tülme faaliyetlerini Devletin mutlak muraka
besi altına 'koymuştur. Bunun böyle olmadığını, 
özerklikten ne anlaşılmak lâzımgeldiğini biz si
yasî parti"er olarak karşılıklı 'eleştiriden vazge
çip de, Türkiye'de en yüksek ve yüce yargı or
ganı olan tarafsız Anayasa 'Mahkemesinin bu 
husustaki kesin kararına kendimizi teslim eder
sek, yine objektif hareket etmiş oluruz. 

Şimdi, Anayasa Mahkemesinin 23 Ocak 1973 
günü Resmî Gazetede yayınlanan 4 Mayıs 1972 
tarih esas 69/52, karar 72/21 saydı kararının 
ilgili kısmını Yüksek Heyetin huzurunda bir 

kez daha okuyalım; «Anayasa değişikliğinin 
genel gerekçesinde de belirtildiği üzere, bu de
ğişmelerle Anayasanın temel ilkesinde herhangi 
bir değişiklik yapılması istenmiş değildir. 

Teklif edildiği biçimde Meclislerce kabul 
edilmiş bulunan değişik 120 nci maddenin yo
rum anda bu durum önemle göz önünde tutul
malıdır. Çünkü, üniversitelerin yönetim özerk
liği 1961 Anayasasının kurduğu Devlet düzeni
nin temel ilkelerindendir. Üniversitelerin yöne
tim özerkliğinden yoksun 'olduklarını kabulü 
•durumunda. Anayasanın 120 nci maddesinin 
değiştirilmesi ile güdülen ereğe, daha açıkçası 
üniversite özerkliğinin yanlış anlaşılması veya. 
kötüye kullanılması yüzünden, öğretim ve öğre
nim özgürlük ve güvence içinde çağdaş bilimin 
mesnet ölçülere göre yürütülmesi ilkesinden 
sapmaları önlemek ereğine aykırı düşer. Çün
kü, Anayasa Mahkemesinin 26 . 3 . 1971 günlü 
13970 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmış bulu
nan 12 1 . 1971 .günlü 1969/31, 1971/3 sayılı 
kararında da 'belirtildiği gibi, yönetim özerkli
ğinin yokluğu üniversitenin bilimsel ve nesnel 
ölçülere göre öğretim yapmasını, onu ister iste
mez, siyasal güçlerin veya çevrelerin etkisine 
açıik tutup eylemli olarak engeller. Başka de
yimle yönetim özerkliği bulunmayan yerde bi
limsel özerklik dahi genellikle bos bir sö'Z olur.» 

Bu çok kesin yargı görüşü şunu açıkça ifade 
etmektedir: Dilimize doladığımız bir husus var
dır; Üniversitelerde bilimsel özerklik, ama, yö
netim özerkliği ise, Devletin denetimi altında-

' dır. İdarî özerkliğe pek önem verilmez ve idarî 
özerkliği l i r lüks veyahut idarî özerkliğin üni
versite için mümkün olmadığı ifade edilir. Ni
tekim, biraz önce A. R. Grubu adına beyanda 
bulunan arkadaşımız bilimsel özerkliği savun
dular ve bunu gösterdiler. 

Yargı organı açıkça ifade ediyor İd, üniver
sitede özerkliği, tek başına bilimsel Özerklik 
olarak ve salt bir Ölçü içerisinde almaya imkân 
yoktur. İdarî özerklikle bilimsel özerklik içice 
girmiştir. Birini diğerinden ayırıp, birinde 
özerkliği gerekli diğerinde gereksiz saymak 
mümkün değildir. Binaenaleyh, üniversitenin 
yönetim özerkliği, bilim özerkliği ve malî özerk
liğini bir tüm halinde almak zorundayız. 

Bu ifadeden sonra, izin verirseniz Ankara 
Üniversiterinin biraz 'önce ifade ettiğim özerk-

203 — 
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likle ilgili görüşünü' de ifade edeyim. Bir taraf
ta, sene 1973, Ankara Üniversitesinin özerklik 
görüşü; yani geçmiş birçok olayları arkadaşla
rımız burada ifade ettiler, bütün o olaylardan 
sonra düze çıkılmış bir dönem içerisinde ve 
mevcut idiyse - ki, 'bir kısım mevcut idi - anar
şik olaylara karışmış birçok öğretim üyeleri ta
kibat ve tahkikat altında veyahut tutuklu bu
lunan öğretim üyelerinden arınmış bir üniver
sitenin özerklik 'hakkında görüşü, diğer tarafta 
biraz önce arz etmiş okluğum büyük yargı or
ganının özerklikle ilgili görüşünü arz ettim. 

Şimdi, izin verirseniz üniversitenin özerklik
le ilgili görüşünü ifade etmeye çalışayım. 

«Üniversiteleri diğer öğretim kurumların
dan ayıran başlıca özellik bunların elde ettiği 
(bilgileri g(.nq kuşaklara aktarmaları ve araştır
ma yoluyle bilim ve tekniğin gelişmesine hiz
met etmeleri yanında ulusal ve uluslararası 
alanlardaki her türlü gelişmeleri izleyerek ülke
nin içinde bulunduğu durumu değerlendiren ve 
ulusun daha iyi ve daha güvenilir bir yarına sa-
hibolmasım amaç edinen önerilerde bulunması
dır. Üniversitelerin bu özellikleri, onları kamu
sal özel veya ekonomik güçlerin veya bâzı grup
ların inanç veya isteklerine aykırı beyanlarda 
bulunmaya zorlayabilir. Aslında, toplumun ve 
çoğu zaman yukarıda belirtilen güçlerin yara
rına olabilecek uyarı, eleştiri ve önerilerin üni
versitelere karşı bir tepki, hattâ bir baskı arzu
su uyandırması ve böylelikle toplumun üniver
sitelerin gerçek hizmetinden yoksun bırakılması 
tehlikesinin doğması mümkündür.» 

Nitekim bu tasarıyı bu baskının ve bu öz
lemin bir ifadesi olarak görmemek mümkün de
ğildir. İşte tanıkları. 

Yeni getirilen tasarıyle «Devlet gözetim ve 
denetimi» başlığı altında yeni bâzı kuruluşlar 
meydana getirilmektedir. Yüksek öğretim Ku
rulu, birçok yetkiler ve görevlerle teçhiz edil
miş bulun.-; n yeni bir kuruldur. Bu kurul Millî 
Eğitim Bakanı, her üniversitenin öğretim üyele
ri arasından seçilmiş birer temsilci ve o kadar 
sayıda da Devlet memurundan teşekkül ede
cektir. 

Anayasanın 'değiştirilen 120 nci maddesi 
açık bir hüküm getirmektedir. 120 nci maddenin 
«Üniversiteler kendi aralarından seçtikleri üye
leri vasıtasıyle idare edilir.» hükmüyle burada 

getirilen Yüksek Öğretim Kurulu bir çelişki 
halindedir ve Anayasanın bu gereğine aykırı
dır. 

Kuruldaki üniversite temsilcileri sayısı ka
dar Devlet memuru atanacak. Hükümet isterse 
Gençlik ve Spor Bakanlığında 3 ncü derecede
ki veyahut 40 lira aslî maaşlı Devlet memuru
nu getirip bu kurula, yani Türkiye'de bütün 
üniversitelerin geniş yetki ve haklarına sahibo-
lacak İra kurula üye yapabilecektir ve üniversi
telerin kaderine söz sahibi etme yetkisiyle teç
hiz edecektir. Devlet ıgüvenliği adı altında (bu 
kurulda ekseriyeti de siyasî iktidar elinde tu
tacaktır. Eğer Devletin denetimi güvenliği me
selesi mevzuubahis ise, o zaman siyasî iktidarın 
ağırlık ve çoğunluğu .teşkil eden bir kurul de
ğil, Devletin denetim ve gözetimini temsil ede
cek bir kurul getirilirdi ve bu kurul hepimizin 
de özlemini çektiği Devletin denetim ve gözeti
mini yerine getirmiş olurdu. Halbuki, bu kurul 
doğrudan doğruya siyasî iktidarın emrinde ço
ğunluğu teşkil etmesi yönünden saikmcalıdır. 
Çünkü Millî Eğitim Bakanı kurulun başkanı 
olacalktır, oyların eşitliği halinde, Bakanın bu
lunduğu taraf oy çoğunluğuna sahib ola çaktır; 
üniversitelerden gelen birer üyenin karşılığın
da da Bakanlar Kurulunca seçilmiş olan Devlet 
memurları olacaktır. 

İkinci bir kuruluş üniversitede denetleme 
kuruludur. Bu kuruluş tasarının 7 nci maddesiy
le getirilmektedir. 

«Kurul, Başbakanın başkanlığında, Millî 
Eğitim Bakanı, Adalet Bakanı, bu kanuna tabi 
üniversitelerin rektörlük yapmış öğretim üye
leri arasından kur'a ile üç yıl süre için seçilmiş 
üç üye, Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarı, 
Millî Güvenlik Kurulunun dekanlık yapmış öğ
retini üye7eri arasından üç yıl süre için seçece
ği bir üyeden kurulur. 

Başbakanın katılmadığı hallerde kurula 
Millî Eğit m Bakanı Başkanlık eder.» 

Bu madde, Anayasanın 111 nci maddesine 
aykırıdır. 

Ben bu konuşmamda özellikle Anayasaya 
aykırı hükümlere işaret edeceğim. Çünkü, grup 
adına ilk kez konuşan arkadaşımız diğer konu
lara işaret etmişlerdir. 

Millî Güvenlik Kurulu Anayasasının 111 nci 
maddesiyle tesis edilmiş bulunmaktadır. <Grü-
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yenlik Kurulunun görevleri Anayasada bellidir. 
Hükümete, belirtilen yerlerde .müşavirlik eden 
bir heyettb. Bu heyete bir kanunla, Anayasaya 
aykırı bir görev vermeye hakkımız yoktur. Ana
yasanın 111 nei maddesi sarihtir; Güvenlik Ku
rulu şöyle kurulur, görevleri bunlardır der. 

Böyle olmasına rağmen Güvenlik Kuruluna, 
Üniversite Denetim Kuruluna, üye seçme hakkı
nı nereden çıkarıyorsunuz bir kanunla? Güven
lik Kurulunun kuruluşunu ve görevlerini Ana
yasa tespit etmiştir. Tespit etmiştir, vesaire de
memiştir, görevi şudur demiştir. 

Bir kanunla, Anayasanın görevlerini tespit 
ve tayin e+tiği bir askerî heyete, üniversitelere, 
bir yönetim kuruluna üye seçme hakkını nere

den vereceğiz? Anayasanın 111 nci maddesine 
aykırı. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, konuşmanız da
ha uzayacak mı? Müddetiniz doldu. Eğer kısa
ca bağlayabilecekseniz Yüksek Heyetten izin 
alayım. 

C. H. P. GRUBU ADINA SIRRI ATALAY 
(Devamla) — Sayın Başkan, sanırım daha ya
rım saat sürebilecektir konuşmam. 

BAŞKAN — O zaman çalışma süremiz dol
muştur. saat 20,30'da tekrar toplanmak üzere 
Birleşime ara veriyorum. 

Kapanına saatti : 19,00 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 20,30 

BAŞKAN : Başkanveteili Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER. : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), O. Nuri Canpolalt (Konya) 

BAŞKAN — 71 ncü Birleşimin ikinci oturu
munu açıyorum. 

Konuşmasını tamamlamak üzere Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubu adına Sayın Sırrı Atalay, 
buyurunuz efendim. 

C. II. P. GRUBU ADINA SIRRI ATALAY 
(Kars) — Sayın üyeler; 

Üniversite denetim kurulunun kuruluşuyle 
ilgili Anayasaya aykırılık ve çelişkileri ifade 
etmeye çalışmıştım. 

Hiç şirohe yok ki, Cumhuriyet Halk Partisi 
olarak biz. iktidara geldiğimiz zaman Anayasa
ya aykırı ve özerkliğe celisi teşkil eden bu hü
kümleri derhal değiştireceğiz. Vatandaş bize 
muhalefet görevini tekrar verdiğinde ile bunla
rın özerkliğe ve Anayasaya aykırı hükümlerinin 
mahzurlarını anlatmaya çalışacak ve devam ede
ceğiz. 

Özerkliğin gereği olan bir diğer ilke de yö
netime doçentlerin asistanların ve öğrencilerin 

iştirak ekmeleridir. Bu yasa ile doçentlerin, 
asistanların ve öğrencilerin iştirakleri kısıtlı 
bir halde olacaktır. Örneğin, öğrencilerin yöne
time iştiraki fanteziden ibarettir. Bakın yasanın 
58 nei maddesinde öğrencilerin yönetime işti
rakleri söz konusu değildir; ancak üç şart içeri
sinde dinlenmeleri mümkün olacaktır: 

1. —• Öğrencilerle ilgili bir konu olacak. 
2. — Gereken bir hal olacak. 
3. — Fakülte (kurulu karar verdiği takdir

de ; bu üç şart yerine geldiği ahvalde ancak bir 
öğrenci temsilcisi dinlenecektir. Bu, yönetime 
iştirak değildir, bunu yönetime iştirak olarak 
almaya imkân yoktur. 

Ayrıca bizim hukukî düzenimizde mevcut 
olmayan bir diğer kayıtlama daha vardır: Bir 
öğrencinin öğrenci temsilcisi olabilmesi için ev
velâ onun sınıf ve 'ders geçme durumu kayıtla
ra bağlı obacaktır. Diğer taraftan da o fakülte
nin öğrencilerinden en az yüzde 60'ınm iştiraki 
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ile yapıla-'ak secimi kazanmış olması şart ola
caktır. Bizim hukııik 'düzenimizde, ister dernek 
olsun ister bir heyet olsun, seçimi için barajlar 
ancdv, Anayasa (Mahkemesi üyesi ve Cumhur
başkanlığı seçimleri dışında birinci defa seçil
me için mümkün oy, bir yeter sayıya bağlıdır, 
bu tahmin edilmezse iştirakte, bizim dernekler 
dahil hukuk düzenimize 'mevcudun yarıdan bir 
fazlasıdır. Buraya getirilen sistem ise, yüzde 60 
kayıtlı öğrencinin iştiraki esasını getirmekte
dir. Bu kadar .kayıt ve şartlara dayandıktan 
sonra, demin de ifade ettiğim gibi sadece bu
lunmak. ve dinlenmek üzere bir öğrenci temsili
nin senede bir defa gerçekleştirilmesini veya 
lıiç mümkün olmamasını öngörmek, öğrencile
rin yönetime katılmaları anlamına gelmez. Za
ten bu tasarıdan bir başka şekil de beklenemez
di. Çünkü, tasarının 'hazırlandığı zihniyet ayrı 
bir zihniyet. 

Tasarının 64 neü maddesi üniversite öğren
cilerini lise öğrencilerinin de ötesine bir duru
ma götürmektedir. Üniversiteli bir gene, üni
versitenin dışında bakın nelere uymak zorunda
dır : Üniversite öğrencileri sıfatına, şeref ve 
haysiyetine aykırı harekette bulunan öğrenci... 
Demek ki öğrenci, üniversite öğrencisi, öğrenci 
bulunduğu şehir içerisinde ayrıca siyasî iktida
rın ve hükümetlerin gözetimi altında olacaktır 
özel haya+md,a. Çünkü nasıl olacaktır: Üniver
site öğrencisi, üniversitenin içinde ve dışında; 
Cebeci'de, falan kahvehanede oturuşu veyahut 
davranışı. Ankara Oteline gitmesi, bir diskoda 
bulunuşu dahi gerekirse yönetmelikle, onun 
öğrencilik sıfatına, şeref ve haysiyetine aykırı 
davranışı olarak görülecek ve gerektiğinde üni
versiteden çıkarılmaya kadar disiplin cezasına 
reva görülecektir. Bu hükümler bu yasada yer 
almaktadır. 

Yine bu yasada 66 .ııcı maddeyle getirilen 
bükümde, suçların ve suçluların ikovuşturulma-
sı için herhangi bir davet ve izne bağlı olmak
sızın üniversite bina ve eklerine her zaman gi
rilebileceği yer almaktadır'. Hiç şüphe yok ki, 
bir suç işlenir veya suçluların yakala.nm.asi ge
rekirse, mevcut usuller içerisinde, yani ceza 
muhakemeleri usulünün gerektirdiği şartlar ve 
bu usullere uygun olmak üzere adlî polis, ge
rektiğinde savcılık üniversiteye girebilsin; bu
na itirazımız yok, ama getirilen hüküm bu de

ğildir. Getirilen hüküm, adlî zabıta değil, savcı
lık değil, polis her halükârda üniversiteye da
vet ve izne bağlı olmaksızın girebilecektir. Bir 
tek şey vprdır; suç ve suçluların (kovuşturul
ması. Bu takdirî bir 'hükümdür, elâstikî bir (hü
kümdür, geniş bir hükümdür. Üniversiteye el
bette ki, suçluluk durumu, var ise, suçlular var 
ise mevcut ve merî hukuk düzeni içerisinde, usu
lüne uygun olarak girme mümkün olaibilsin. Bir 
kulübe ve bir kahveye dahi muayyen bir usul 
çerçevesi içinde girilir; ama üniversiteye şimdi 
idarî polis, toplum polisi hiçbir davet ve mev
cut Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa ve hu
kuk usulünün hiçbir hüküm ve kaydına bağlı 
olmaksızın •girebilecektir... 'Sonra da «Özerklik 
vardır özerklik zedelenmemiştir» denecektir. 

Bizim 19G1 Anayasamız için «Tepki Anaya-
sasıdır, reaksiyon Anayasasıdır» denir. Bir ba
kıma bunu doğrulayıcı hükümler vardır. Ger
çekten teferruatlıdır, gerçekten tüzüklerde yer 
alması gereken hükümler Anayasada yer almış
tır. 

Şimdi, yeni bir üniversite yasası getirilirken 
bir uçtan öbür uca gidiyoruz. Hukuk aslında 
tepkinin değildir, hukuk müşterek niyazın ma
lıdır ve bugün artık milletin de değildir. Batı 
dünyasını]! hukuk normları ve hukuk şekilleri 
artık hudutları çoktan geçmiştir ve objektif 
hukuk kuralları bütün milletleri zorlar. 

"Mevcut hukuk düzeni içerisindeki yargılama 
usullerini, arama ve suçları (kovalama usulleri
ni şimdi üniversiteler için bir yana iteceğiz, 
özerklik diyeceğiz. Gelin hep beraber değişti
relim, diyelim, ki ; suçlu ve suçların kovuşturul
ması için ciddî delillerin elde edilmesi halinde 
adlî polis >aveılığm emri veyahut mahkeme ka
rarı ile girebilir. Davet üzerine elbette ki, gire
cektir, haber üzerine girecektir; ama davet ve 
ihbara lüzum kalmadan, idare dilediği şekilde, 
dilediği bi" tal;dir yetkisi ile üniversiteye gire
bilecektir, Bu ileride.çok şikâyetlere, çok acı 
olaylara y.J açabilir ve bundan bir gün en eo>k 
şikâyetçi olanlar da (korkarım ki, bu tasarıların, 
bu maddelerin hararetli alkışlayıcısı olanlar 
olacaktır- Nitekim öyle olmuştur. Çok iyi ha
tırlarız Birçok kez, bâzı yasalar çıktığı zaman 
bu yasalardan yana olanların ileride şikâyetçi 
ve şekvac. olacaklarını söylemişizdir, dinlete-
memişizdir; ama onlar olmuşlardır. 
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Anayasaya aykırı ve özerklikle uylaşımız 
gözüken ve gerçekten böyle olan diğer bir hü
küm de üniversiteye Hükümetin el koymasıdır. 
Anayasanın 120 nci maddesi «Öğrenim ve öğre
tim hürriyetinin tehlikeye düşmesi» halinde ka
yıt koymuştur. 120 nci madde açık; «Öğrenim 
ve öğretim hürriyetinin tehlikeye düşmesi ve 
bu tehlikenin üniversite organlarınca giderilme
si halinde.» Demek ki, iki kayıt ve iki unsur 
var. Bir; «Öğretim ve öğretini hürriyeti ciddî 
şekilde tehlikeye düşecek.» İki; «Bu tehlikenin 
üniversite organlarınca giderilmemesi halinde» 
Hükümet fi koyabilecektir; ama şimdi tasarıya 
hakin. Tasarı 69 ucu maddesi ile çok geniş kap
samlı bir sınırsız durum 'getirmektedir. «Ana
yasada yer alan hak ve hürriyetlerden herhan
gi birinin...» diye başlayan bir cümle ve sonu 
geliyor. 'Şimdi bir tarafta tespit edilmiş «Öğre
nim ve öğretim hürriyetinin tehlikeye düşmesi» 
Tespit etmiş Anayasanın 120 nci maddesi; fakat 
tasarının 09 neu '.maddesi «Anayasada yer alan 
hak re hürriyetlerden herhangi birinin» diye 
başlayan şu şu haller... Anayasada yer alan hak 
ve hürriyetler o kadar çeşitli ve o kadar geniş 
ki, örneğin 10 tane şoför veyahut 20 tane işçi 
sosyal haklarımızı istiyoruz diyebileceklerdir ve 
bunun iç ir., bâzı davranışlarda bulunacaklardır. 
Dün yüzdeyüz haklı -olarak 'İstanbul Üniversite
si Tıp Fakültesinin bir kısım asistanları
nın bir tebliği, bir uyarısı yayınlandı; 
haklarını aramak istiyorlardı. Onların bu 
hak ve hürriyetleri yoktur. Anayasada bu 
haklar yoktur diye bu kez Hükümet, örnek
lerini saydığım ve Ib-ugün akla gelmeyecek ileri
deki 'birçok durumlarla şunu diyecektir; Ana
yasada yer alan hak ve hürriyetlerin tehlikeye 
düşmesi... Anayasada yer alan çeşitli hak ve 
hürriyetler vardır. Peki Anayasanın 120 nci 
maddesindeki başlayan ve Anayasanın gereği 
olan hu hükmü hu şekilde genişletmeye hakkı
mız var mıdır? Anayasanın 120 nci maddesine 
aykırıdır Çünkü Anayasanın 120 nci maddesi 
hangi hallerde Hüküm etin el koyması gerekti
ğini kayıt1 amıştır. GBu kayıtlamaya rağmen, ye
ni el koyıtıa unsurları ve bahaneleri getirmeye 
kimsenin hakkı olmasa gerekil'. El koymanın 
sınırı ve şümulü ide Anayasaya 'aykırı ve özerk
likle bağdaşmayan bir durumdadır. 

Şimdi, Anayasa 120 nci maddesi ile şu kura
lı getirmiştir. «Kendileri tarafından seçilen or-
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ganlar eliyle yönetilir.» Kim? Üniversite. Şim
di, üniversite, bağlı kurum ve organlarında ve
ya üniversiteye bağlı olmayan fakültelerde gö
revli bulunanların tümünün veya hir kısmının 
yönetim görevlerine son vermek yetkisi Hükü
mette olacak ve ne yapacak Hükümet? Bunla
rın yerine yenilerini tayin edecek. Ne oklu; 
Üniversite şimdi kim tarafından yönetilecek? 
Hükümetin tayin ettiği kişiler tarafından yöne
tilmiş olacak. 'Hükümetin, demin işaret ettiği 
şartlar tahdmda üniversiteye >el koyması, üni
versite yönetimine el koymasından şikâyetçi ol
mamak gerekir; fakat Anayasanın sınırları ve 
emrettiği hudut ve kurallar içerisinde. 

Şimdi, bir taraftan Anayasanın 120 nci mad
desi kesin surette yönetimin kendileri tarafın
dan seçilen 'heyetler tarafından yapılmasını ön
görecektir, öbür taraftan hir tasfiye hükmünü 
getirecekti'. Anayasanın sarih hükmüne, rağ
men, 70 nci maddenin ıbâzı hükümleri bir tenkil
dir, ünivesite öğretini görevlilerini ve yöne
timde vaz^'e alanları tenkildir, bir yandan tas
fiye hükmüdür; tasfiye -edebilmektedir. Yöne
timde görevliler tasfiye edilebilecektir ve ten
killeri cihetine gidilebilecektir gayet rahtlıkla 
ve sonra denecek ki, tekrar görev almaları 
kendilerinin mahkemede alacakları kesin ka
rat/dan sonra mümkün olabilecektir. Suçsuzlu
ğu ispat yükümlülüğünü üniversite görevlileri
ne ve öğretim görevlilerine yükleyecek bu ta
sarı. Bu, Avrupa İnsan Hakları Anasöz]eşmesi
nin ilgili hükümlerine ve imzamız bulunan insan 
hak ve hürriyetlerine de aykırıdır, yani sen 
suçsuzluğunu ispat edeceksin ve kesin bir ka
rarla ispat edeceksin. Bir kimse kesin surette 
m ahkâm olmadıkça. - hukuk kuralıdır - masumi
yeti asıkhr; fakat hem görevden uzaklaştır
mak, tümünü birden uzaklaştırmak, ama suçlu
lukla rı yönünden kesin bir hüküm (getirilmiyor, 
suçlulukla TI görülenler ikinci bentte ifadesini 
alıyor. Yönetimde görev alanların, görevlerin
den alınması için 70 nci maddede «Suçlulukları 
görülen» kaydı yok. Üniversite, Hükümet el 
koyduğu 'akdirde dilerse tam bir yetki sahibi 
olarak yönetimde görev alanları işlerinden çıka
racak. Ancak, İkinci kısımda ise, suçlulukları 
görülenleri şu şekilde muameleye tabi tutabile
cektir: Birinci fıkrada ise, tümünü isterse gö
revden alacak ve yerlerine tayin edecektir; ta-
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yin sistemi. Belirli bir müddet içerisinde geçici 
olarak bu görevlere getirilecek kaydı yok, bun
ların ne kadar bu göreve devam edeceği kaydı 
da yo;k. Hükümet böylelikle tayin müessesesini 
de getirmiş olacaktır. Biz bunun adına özerk 
üniversite diyeceğiz; üniversitelerimizin özerk
liği zedelenmemiş ve devam ediyor diyeceğiz. 

Gf-eçen hafta idi sanırım, kabul ettik; Millî 
Eğitim Temel Yasası ve onun bir hükmüne gö
re de yüksek öğrenim paralı oluyordu, Orada 
tartıştık; •deniyordu ki, getirilen hükümlerle 
yüksek öğrenim temel prensibolarak paralı hale 
getiriliyor ve bu eğitimde fırsat ve imkân eşit
sizliğini; mevcudolan fırsat ve imkân eşitsizli
ğini daha da çok artıracaktır. Çok sevdiğim Sa
yın Millî Eğitim Bakanı çıkıp kürsüye «Yük
sek eğitim fakirler için paralı olmayacaktır» 
dediler. Maddedeki prensip yüksek öğretimin 
paralı olması şeklindedir, madde öyle. Fakir 
çocuklar için yurtlar, krediler ve yatılılık gibi 
bâzı kolaylıklar düşünmektedir. Bu mevcut sis
tem, zaten bunlar mevcut, ama şimdi getirilen 
prensip, a.nailkc yüksek öğrenimin paralı olma
sıdır, bir defa esas bu. Yoksa fakirler için, Sa
yın Balkan üstünde dura dura «Fakirler için de
ğildir» dediler. Hayır; prensibolarak bütün 
yüksek öğlenim paralıdır. Nedir, bâzı kolaylık
lar tatbik edilecektir. Yüksek öğrenimde yatılı
lık pek azdır, burs ve krediler vardır. Burslar 
ve krediler için Millî Eğitim Temel Yasası üze
rinde de söylemiştim. Özellikle geri kalmış böl
gelerde, kimsenin gitmeyeceği yerlerde görevi 
omuzuna yüklemek itiyadını edindiğimiz belirli 
toplumun katlarındaki insanların sırtına yük
lemektir. Bu da fırsat ve imkân eşitsizliğini da
ha çok artıracaktır. İmkânı olan paralı okuya
caktır, hiçbir yükümlülüğün altına girmeyecek
tir ve geri kalmış bölgelere gitmeyecektir, fa
kat imkânsızlık içerisinde okumak isteyenler 
burs ve kredi yükü altına girecektir ve görev
de eşitsizliğin bir ayrı örneğini burada görece
ğiz ; fırsat ve imkân eşitsizliği dahil. 

Geçen konuşmamda örneklerini vermiştim. 
Türkiye'de millî gelirin dağılışı, hane üzerine 
yapılan hesaplara göre bu kanunda 3 000 lira
dır. Yılda millî gelirden payı olarak eline 3 000 
lira geçmeyen yüz binlerce değil, milyonlarca 
isçi ve yoksul aıl vardır. Örneklerini göm 
süzdür. Ben size kendi hayatımdan vereceğini. 
1939 vılmrla Ankara Va üniversite tahsili için 

geldiğim zaman yatılı imkânları vardı, imtiha
na girdik; imtihanda 30 - 40 kişi yatılı imtiha
nını kazandı, ben leyli okudum, imtihanı kazan
dığım için. Aramızda Yargıtay üyelerinin ço
cukları vardı ve onların evleri Ankara'da idi, 
onların hepsi sınıf arkadaşımdı, ama benim 
Kars vilâyetimde orta birden lise son sınıfa ka
dar birinciliği aramızda paylaşıp her gün ders 
notunda kavga, ettiğimiz, fakat benim maddî 
imkânım biraz daha. iyi, fakat onun iyi olmadığı 
için okuyamayan ve lise öğrenimin üstünde eği
time devanı etmeyen bir arkadaşım vardı, Ama 
imtihana girip çeşitli sebeplerden dolayı oku
mayan insanlar vardı. Türkiye'nin gerçekleri 
bunlar. O yoksul çocuk gene okuyamayacaktır 
ve siz bilir misiniz ki, Yüksek öğrenim Kredi 
ve Yurtlar Müdürlüğünden kredi alanların hep
si maddî imkânları olmayan, hepsi yoksul ço
cuklar mıdır, yoksa onların içerisinde gerçek
ten malî imkânları çok olanlar var mıdır? Pole
mik yapm ik istemiyorum, zinhar bunu bu mâ
nada almayın, biz 'kendi bakanlığında bursu 
kendi kızına veren bakanlar biliyoruz. Bunu 
bir polemik olarak lütfen kabul buyurmayın, 
Türkiye'nin gerçekleri olarak kabul buyurun. 
Yüksek öğrenim paralı olacak, ama öbür taraf
tan da yoksul çocukları için. bâzı imkânlar geti
receğiz Bu bâzı imkânlar yönünden, Türkiye'
de isleyen sarılan ve imkânları da çok iyi bil
mekteyiz. Yüksek öğrenimin paralı oluşu. Batılı 
ülkelerin henüz refaha ermiş memleketlerinde 

veçhe okl'.ığu gibi millî refahta paylaşma âdil 
ölçüler içerisinde olursa, yüksek öğrenim Tür
kiye'de elbette ki, paralı olmalıdır, ama millî 
gelirdeki paylama şekli yönünden Türkiye dün
yanın en adaletsiz memleketleri kategorisinde 
iken. kredi alizeni dünyanın en adaletsiz ülke
leri içerisinde iken, millî gelirden nüfus başına 
250 bra pay düşen insanlar var iken, Ziraat 
Bankasınd:m kredi olarak 74,45 lira alan yüz-
binlerce çiftçi ailesi var iken, yüksek öğrenim 
paralı demek, yüzbinlerce fakir çiftçi çocuğu
nu, esnaf çocuğunu, öğretmen çocuğunu okut
ma olanağından mahrum etmektir. Zaten ara
mızdaki farklardan birisi de budur. Cumhuriyet 
Halk Par'i minin halkçı anlayışı, halktan yana 
olan anlayışı ile, bir diğer yönü ile buradan 



O. Senatosu B : 74 19 . 6 , 1973 O : 2 

Bizim iktidara geldiğimizde hiç şüphe yok 
ki, ilk olarak kaldıracağımız maddelerden biri
si de bu ola.caktır. 

Bir diğer hüküm de 'doçentlik durumuna 
gelmiş, uzun yıllar çeşitli sınavlar vermiş ve 
gerekli süzgeçlerden geçmiş, doçent olabilme 
hakkını almış asistanların doçentliğe tayin du
rumlarını, elemin saydığım üniversitenin kendi 
arasından seçeceği temsilcilerin ekalliyette ka
lacağı, siyasî iktidarın kendine göre seçeceği 
kimselerin ekseriyette olacağı kurullara vere
ceğiz; doçent olacak, olmayacak, doçentliğini 
şurada yapacaktır kararını onlar verebilecek
tir. 

Bütün bu saydıklarım Anayasaya aykırı, 
Anayasa ile çelişen hükümlerdir. Ne olurdu, 
bir üniversite yasasını getirdiğimiz sırada gün
lük olayların üstüne çıkabilseydik, siyasî ikti
darların ebedî olmayacağını ve mutlaka seçim
ler ve sandıktan belirli siyasî teşekküllerin çı
kabileceği iyimserliği yerine, objektif hukuk 
kurallarının işleyebileceğini ve Türk halkının 
sağduyusunun, sayın Demirci'm zannettiği gibi.. 
Günkü öyle ifade etmişti; «Biz, aşırı akımlara 
veyahut sol düşüncelere Anayasamızda ve ya
salarımızda Batılı memleketler gibi yer vereme
yiz, çünkü halkımız henüz bu seviyede değil
dir.» Türk halkının sağduyusuna inancı olma
yanlar şüphesiz ki, bu hükümleri getirecekler
dir. Bunun ifadesi daha kulaklarımızda çınla
maktadır. Bir yasanın görüşülmesi sırasında 
Millet Meclisinde Sayın Demirel'in sözleridir 
bunlar. 

Eğer 'bir iktidar gerçekten mazbut ve âdil 
bir Devlet nizamı zihniyeti içerisinde hareket 
eder, memleketin sosyal ve ekonomik meseleleri
ni süratle ve objektif 'ölçüler içerisinde çözümle
me yoluna gidebilirse, 12 Mart öncesi olaylar 
da olmayabilirdi ve bütün bu barajlar, zincir
ler ve özerkliği ortadan 'kaldıran hükümler 
ihtiyaç, haline 'gelmezdi. (Biz şuna inanıyoruz ki, 
halktan yana olan, halkın sağduyusuna inanan, 
kendisine güvenen, partizanlık etmeye Devletin 
imkânını taraftarları arasında yağma ettirme
yen, Devletin mevkilerini partizanlar arasında 
'bölüştürmeyen bir iktidar; öğrencileri birbiri
ne kırdırmayı marifet sanmayıp, olaylar karşı
sında cesur, ama tarafsız olabilirse, üniversite
lerde olayların olması 'mümkün değildir ve ola

maz, ama bunlar yapılmaz, bunlar edilmez, on
dan sonra Anayasaya aykırı, insan hak ve hür
riyetlerine aykırı, Avrupa İnsan Hakları Söz
leşmesine aykırı hükümleri getirip üniversiteyi 
bir ziraat meslek okulu halinde hükümlere bağ
lamayı marifet saymaya, reform saymaya, 'mem
leket hizmeti saymaya imkân yoktur. İleri gün
lerde korkarım ki, en çok bunlardan sizler şek
vacı olacaksınız. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Grupları adına başka söz iste

yen sayın üye? Yok. 
Bir takrir var, takdim ediyorum. 

ISaym Başkanlığa 
Şahısları adına söz alan konuşmacılara 15'er 

dakika söz verilmesine karar alınmasını arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
'Gaziantep 

İbrahim T'evfik Kutlar 

HÜSNÜ DİKBÇIJİGİL (Kayseri) — Aley
hinde söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN —- iSayın Dikeçligil, 15 dakikada 
her fikir söylenebilir. 

•HÜSNÜ' DİKEOLİGİL (Kayseri) — Öbür 
grup başkanları ifade ettiler mi? 

BAŞKAN — 'Buyurun, konuşun efendim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Üniversite reform tasarısı üzerinde arkadaş
larımız grup olarak fikirlerini söylediler; bir 
saat, 1,5 saat konuştular. Esas şahısları adına 
konuşan arkadaşlarımızın sözleri burada mev-
zuubahistar. Söz sırası şahıslara geldiği vaikit 
konuşmalar 15 dakika ile kısıtlanmak isteniyor. 
Şimdi, maddelere geçildiği vakit elbette bu 
uzayacaktır. Halbuki tümü üzerinde bu süre>-
ler daha uzun olsa, daha fazla zaman verilse 
elbette o maddelere gelindiği vaikit konuşma
lar az olacaktır. Benim kanaatimce grupta bu
lunan arkadaşlarımız bu baskıyı kaldırmalı. 
Burada üniversitede vazife görmüş arkadaşları
mız var. Belki onlar da konuşabilir, konuşa
caktır ve bu hususta tetkiklerde bulunmuş arka
daşlarımız var; onlar ela konuşa c akıtır. Şahsı 
adına konuşanların sözleri biraz da parti his
sinden uzaktır, dışında kalacaktır, daha net 

} ve berrak olacaktır. 
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Onun için, hiç olmazsa bunun 30 dalkiika. 

gibi bir zamana çıkarılmasını, hattâ maddeler
de bu sürenin 5'er dakika olmasını istirham 
ediyorum. 

•Saygılarımla. 
BAŞKAN — Önerge okunmuştur. Önergeyi 

oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ıSöz sırası Sayın Dikeçligii'in, buyurunuz 
efendim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlarım; 

Üniversiteler kanunu tasarısının, reform 
tasarısının üzerinde fikirlerimizi beyan edece
ğiz. 

Bu tasarıda makûl olan taraflar olduğu gi
bi, üniversiteye huzur getirecek, üniversiteler 
normal hayata kavuşacak gibi bir fikrin de 
hâkim olması her halde yerinde olmasa gere-
fkir. Hakikaten bu kanunda çok boşluklar var 
ve aynı z-imanda üniversitelerde bir reform ta
sarısı niteliğimi taşımayacaktır. Yalınız, biraz 
idarî meseleler getirilmiştir, fakat bu idarî 
meseleler grup anlamında da değildir. 

Bundan önce üniversiteler üzerinde tetkikat 
yapılırken, tetkikat yapmış kimselerin eserleri 
tarafımızdan tetkik edildi; muhalif ve muva
fıkların ve yine öğrencilerin konuşmaları na
zarı itübara alındı, aşağı - yukarı, şu elimdeki 
dosya şimdiye kadar üniversiteler hakkında 
söylenenlerin bir hülâsasını teşkil etmektedir. 
Ben şimdi 15 dakika içerisinde ne kadarını 
söyleyebileceğim ? 

Arkadaşlarımız üniversitedeki olayları tet
kik ederken, eğer meselelerin nedenlerine iyi
ce inmiş olsalardı, nedenlerini araştırmış olsa
lardı, bu reform tasarısı da daha mükemmel 
olurdu, olabilirdi; fakat maalesef üniversite
deki olaylar iyi tetkik edilmemiş, nedenlerine 
inilmem iştir. Bunun için de mükemmel bir 
eser meydana getirilememiştir. 

Komisyondaki müzakerelerde konuşul urken 
samimî olarak Atatürk Üniversitesi, Ege üni
versitesi bu tasarının reform tasarısı olamaya
cağını, nelerin yapılması lâzımgeldiğmi gayet 
iyi olarak dile getirmişler ve çok güzel yenilik
ler ortaya atmışlardır. . Maalesef bu yenilikler 
de bu tasarıda yer almamıştır. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi muhalif ve 
muvafık olan arkadaşlarımızın konuşmalarım , 

dinlemiş bulunuyorum. Bu konuşmalarda mü
temadiyen öğretim üyeleri suçlanmaktadır. 
Bu suçlamalar yapılırken, niçin bu hale gel
miştir meselesi ile muhtariyet konusu üzerinde 
de çok duruluyor. Benim kanaatimce muhtar 
olmayan müesseseler de vardır. Meselâ Gazi 
Eğitim Enstitüsü, Yüksek Öğretmen Okulu, 
Yüksek Teknik Öğretmen Okulu, Teknik Üni
versite ve akademiler, liseler, öğretmen okul
ları muhtar değildir, hattâ Orta - Doğu Teknik 
Üniversitesi de tam mânası ile muhtar değildir. 
Günkü, Orta - Doğu Teknik Üniversite dosyası 
hakkında sonradan bir kitap çıkmıştır. Bu ki
tabı tetkik ettiğiniz zaman görürsünüz ki, Or
ta - Doğu Teknik üniversitesi, Mütevelli He
yetiyle doğrudan doğruya Hükümete bağlı ve 
Hükümetin murakabesi altında olan bir mües
sesedir. Bu böyle olduğu halde. Orta - Doğu 
Teknik Üniversitesinin kangren haline gelme
sinde, 1963 senelerinde tenkit edip hatırlattı
ğımız gibi. Mütevelli Heyetinin üzerinde dur
mayan hükümetlerin büyük kabahati vardır. 

Meselâ bu kitabın 18 nci sayfasında Kemal 
Kurdaş'uı sosyalist olduğunu, sonradan atıldı
ğını elli seneye kadar Türklük diye bir şey kal
mayacağını söylediği de beyan edildi. Bu be
yanlar veriliyor ve köşeler- ihdas ediliyor; fa
kat buna mukabil Mütevelli Heyeti değiştirilmi
yor. Mütevelli Heyeti rektörünü, dekanını ve 
diğerlerini seçtiği halde, bu olduğu gibi ye
rinde kalıyor-. Bu hata kimin? Eğer Hükümet 
ısrar ile üzerinde durmuş olsa idi, oradaki 
muhtar olan insanları değiştirse idi. rektör ve 
dekan ehliyetli gelse idi, oradaki bütün anar
şist insanlar temizlenmiş olsa idi, bugün Orta -
Doğu Teknik Üniversitesi barut fıçısı haline 
gelmeyecekti. Yine bizim 1963'te yaptığımız 
tenkitlere de kulak verilse idi bütün bunlar 
olmayacaktı; bu bir. 

Diğer bil- mesele de Hükümetin emrinde olan 
okullar meselesidir. Hükümetin emrindeki okul
larda anarşik olaylar diğerlerinden daha fazla 
olmuştur. Meselâ, Yüksek Teknik Öğretmen 
Okulundaki ölüm hâdis'esi, müdürün evinin 
dinamitlenmesi, Gazi Eğitim Enstitü simdeki 
olaylar ve bizim bunları bizzat kürsüye geti
rerek söyleyişimize, o zaman başta bulunan ar
kadaşlar tarafından önemsenmedi ve kulak ve
rilmedi. Eğer bunların nedenleri üzerine eği-
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niiseydi, niçin bunlar böyle oluyor diye üze
rinde durulsa i l i , Hükümet tam mânası ile 
(kendi müesseselerine hâkim olsa: idi, elbette ki 
bu harefeetler durdurulabilecekti. 

Şu halde teşhis yanlıştır. Teşhisi yalnızca 
üniversitelerin muhtar oluşuna bağlamak ve 
•aynı zamanda üniversitelerin murakabemin dı
şında bulunduğunu söylemek doğru olamaz. 
Gterçi üniversitelerde birtakım, hareketler ol
muş;. ama bunlanıl sebebi ne? Bir defa ilmiye 
sınıfı hüviyetini tedricen kaybetmiştir. İkinci
si, kendi kendini kontrol eder hale gelmeraiş-
ilr. Üçüncüsü üniversiteler arasında klikler 
loluşudur. Bu klikler dolayısiyle ehliyetli in
sanlar doç rai lige, profesörlüğe kadar yükse-
lemıemişler ve kendi adamları üst ka.de m elere 
kadar yükselmişlerdir. Dördüncüsü de, öğren
cilerin dertlerine kulak verilmemiştir. Öğren
ciler, gerek milliyetçiler ve gerekse diğerleri 
yarından ümidini kesmiş, istikbale ümitle bak
ma durumundan çıkmıştır. Bunu baştaki hü
kümetler teslim eder ve gençliğe itimat ederse, 
bu işler de düzelir ve yerine gelir. Kanaatimiz 
'budur. 

Arkadaşlar, Üniversite reform tasarısı içe
risinde kırtasî meselelere boğulma vardır. De
kan bir iken iki, üç olmakta, başka idareci
ler karışmaktadır. Bu kırtasî haller her halde 
idareyi çok daha zorlaştıracaktır kanısındayım. 
Yine kontrol, murakabe bizim kanaatimize a 
böyle olmamalıdır. . Bunun zincirleme olarak 
ta ortaokullardan, liselerden başlaması ve üni
versiteye kadar devam etmesi gerekir . Çatış
malar esas şöyle olmuştur; üniversite kendisi
ni Hükümete kabul ettirmek istemiş ve daha 
doğrusu profesörler siyasî meselelerin içerisine 
Ikendilerinl itmişlerdir. Hepsi benim. dizdiğim 
olsun demek istemişlerdir. Yine idare edenler 
d'C üniversiteyi itmişlerdir. Amerika'da ve 
Batı ülkelerimde üniversiteler hükümete ışık 
tutmuş, yanyana yürümüşlerdir. Bugün Ame
rika'nın yükselmesine yegâne âmil budur. 
«Amerika M'eydan Okuyor» adlı kitapta bu 
uzun boylu izah edilmiştir. ^Maalesef bizim 
Türkiye'mizde bu olmamış, mütemarliven ilim 
adaman bir tarafa itilmiş, onların fikirlerine 
değer verilmemiş siyasî •düşünceler ilmî düşün
celere hâkim kılınmıştır; o baskı ağır gelmiştir. 
Buna mukaibil ilmiye dediğimiz sımf, tam mâ
na ıdyle otoriter olma yolunu tutmuş, benim 
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dediğim olsun zihniyeti hâkim olmuş, daha 
doğrusu siyasî cereyanların içerisine girilmiş 
olması keyfiyeti üniversiteleri bu hale sokmuş-

•tur. 

Şimdi tasarıda yenilik diyebileceğimiz idarî 
işler bölümü vardır, bunun noksanları mevcut; 
ama buna mukaibil kürsü usulü kaldırılmamış
tır. Dert burada. Yine bölüm usulü ihdas edil
memiştir. İmtihan usullerinde yenilik getiril
memiş, kiıtap meselelerinde öğrencinin derdi 
tam mânasıyle halledilmemiştir. Yine üniver
site profesörlerinin tam gün mü, yarım gün 
mü çalışacağı hususu da yine burada yaran bı
rakılmıştır. Halbuki bütün dert ve dâva bu
radadır. 

Klâsik üniversite usulü yine kendini burada 
devam ettirmektedir. Bir taraftan yeniliğe 
doğru kayan üniversiteler klâsizme doğru git
mektedir. Bu olabiliyor mu? Siz getirip öğren
ciye kürsü usulü koyuyorsunuz, küreli usulü 
ise bir nevi balkıdır. Halbuki, bölüm usulünü 
koyduğunuz takdirde bu baskı ortadan kalka
cak, genç kabiliyetler yetişecek ve öğrenciler 
üzerinde çok daha fazla durülabilecöktir. Kür
sü usulü devanı ettiği müddetçe, bu tasanda re
form niteliğini hiçbir zaman bulamayacaksınız. 
Aşağı - yukarı üniversiteler yine klâsik şekli 
ile devam edip gidecektir. 

Yine öğrencilere muayyen zaman okuma hak
in tanınıyor. Evet, kürsü usulünün kaim oldu
ğu üniversitelerde bu mümkün değildir. Neden 
mümkün değildir? Alalım Hukuk Fakültesini; 
bin öğrenci, beş yüz öğrenci biraraya dokır, 
hoca da konferansını verir, çöker gider. Sene 

! içerisinde hiç murakabe yoktur; ama bölüm 
usulünde böyle değildir. Bölüm usulünde 25 -
26 öğrenci karsısında, profesör her zaman öğ
rencisi ile ka.vşı karşıya ve haşhaşadır. Sene 
içerisinde imtihanını yapacaktır ve öğrencinin 
aldığı notlar da sene sonu notlarına % 40 tesir 
edecektir. Bu suretle de çocuklar devamlı su-

1 İT.tte arastırmava, tetkike ve aynı zamanda 
i çalışmaya alışacaktır. Siz diğer üniversiteleri 
i de buna. döndürdüğünüz takdirde, ancak re-
î 
| for olabilecektir. Yoksa, üç soru ile test im-
j itinanı olmuyor, iyi bir kontrola tabi tutulmu

yor. Kürsü usulü olduğu müddetçe üniversite 
j profesörü gidccök nutuğuııu atacak, çeıkip gide-
ı e ek ve araştırıcı öğrenci yetişmeyecektir. Üç 
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sualle imtihan şansa kalacak ve şanca göre öğ
renci de sınıfta kalabilecek. Öğrencilere siz 
bu hakkı tanımadığınız, onun kabiliyetlerini 
inkişafa, üniversite yardım etmediği müddetçe, 
ettirmediğiniz müddetçe öğrenci ileride yine 
patlak verebilecektir ve üniversiteler bir ba
rut fıçısı halini alabilecektir; ama bakıyorsu
nuz bölüm usulüne göre Hacettepede, Orta -
Doğuda öğrenciler normal olarak dört senede, 
beş senede bitiriyor. Çocukları olan bilir; ama 
klâsik üniversitelerde kolay kolay bitiremiyor. 
Günkü sistem bozuktur. Şimdi bu sistemi de
vam ettiriyorsunuz ve bu tasarıda devam etme
sine de yer veriyorsunuz. Bu tasarının bu ba
kımdan yeniliği neresinde? Yeniliği nerede 
görebiliyoruz? O halde üniversitenin içerisinde 
bir yenilik olabilmesi için bilhassa bu bölüm 
usulüne dikkat etmek lâzım. Kürsü kraliyeti
ni ortadan kaldırmak lâzım. Aynı zamanda ki
tap meselesini, dediğimiz gibi kesin olarak 
halletmek lâzımdır. 

Şimdi bir misal verebiliriz. Sone sonu gel
miştir, imtihanlar olurken öğrenciler bir kı
sım notlarını baskı olarak, kitap olarak 30 li-
rava satınalmışlardır. Halbuki, Esre Üniversi
tesinin güzel bir teklifi vardı; «Üniversiteler
arası bir kurul üniversitelerin kitap meselesini 
halletmeli, onlar üzerinde durmalı, bu işi 
onlar üzerine almalı» diyordu. 

BAŞKAN İki dakikanız var efendin 

HÜSNÜ DİKECLİGİL (Devamla Bun
ları kendi haline bırakıyorsunuz. 

Diğer bir mesele arkadaşımızın değindiği 
gibi paralı olma meselesidir. Tabiî meseleler 
bitmeyerek, öbüründe do temas ettik. Üniver
sitelerin Tjaralı o!maf;ı meselos" Tıu-kiye'de hu
zursuzluğu ı t - p o V i T'riykıv^Y!' 
ğılımı normal değildir. Ben yine tekrar ediyo
rum, söylüyorum; bugün bin göstergeli bir me
murun beş çocuğu varsa, vasat bir derecededir 
ve bu zorlukla 3 000 lirayı verebilecektir. Yani 
geçim şartları normal değildir. Bunu normal 
olarak kabul etmek kifayetsizdir. Aynı zaman
da Türkiye'de yurtlara talebe yatırılacağı va
kit arkası olanlar kaydediliyor. Yine bu işte de 
arkası olanlar kayrıl a çaktır ve okuma imkânı
nı orta tabakanın çocukları bulamayacaktır. 
Eğer bu pahalılıkla beraber kazanç seviyeleri
ni de yükseltebiliyorsanız, yükselebiliyorsa, pa

halılığa göre memurların maaşına zam koyabi-
iiyorsanız. arhrabiliyorsanız o zaman bu nor
maldir. Bir tarafta donduracaksınız, bir taraf
ta muayyen insanlar kazanabilecek, diğer ta
raftan üniversitede eşitliği sağlayalım diyecek
siniz; fakat paralı üniversitelerle sağlayamaya
caksınız ve bu suretle bir ağırlığı tekrar halkın 
üzerine koyacaksınız, ikame edeceksiniz. Bu pa
ralı meselesi kolaylıkla halledilecek bir mese
le değil ve kolaylıkla kanun haline getirilecek 
bir mesele değil. Uzun boylu tetkike tabi tutul
duktan sonra gelmeliydi ve getirilmeliydi. Maa
lesef bu getirilmemiştir, olmamıştır. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, vaktiniz dol
du efendim. Lütfen bağlayınız. 

HÜSNÜ DİKECLİGİL (Devamla) — Peki. 
Yine tasarıda genç kabiliyetlere yer veril

miyor ve bunların kolaylıkla yükselmes'ne im
kân sağlanmıyor. Hele bizim dışarıda çok kıy
metin yetişkin elemanlarımız vardır. Dünya ça
pında ün yapmış Türk çocukları diğer ülkele
rin üniyersitelerinde hocalık yapıyor. Gönlüm 
isterdi ki. bu kanunda onlara başka imkân ta
nınsın ve bu insanlar bizim memleketimize, ül
kemize eelbcdilsin ve onlara imkân tanınsın. 
Bunlar ne için gelemiyor? Çünkü üniversitenin 
içerisinde kolay kolay tutunmuş insanlar öbür 
kabiliyetli insanların öne geçmesine, klâsik sis
tem dahilinde imkân vermiyorlar. Yermedikle
ri için küskün olan bu insanlar yurt dışındaki 
üniversitelerde başka insanların çocuklarına 
,\qvd"il edivorlar. Bu imkân da ouracıa s a an 

yukam sağlanmamıştır, sağlanamıyor. 

BAŞKAN — Tamam efendim. Müsamaha 
"oavmı da kullandınız Savın. Dikeolirdl. teşek
kür ederini. 

HÜSNÜ DİKECLİGİL (Devamla) — Efen
dim. tabiî 15 dakikanın içerisinde (dunca ancak 
bunu s"vkvceeöiz gerrsi de kalabilecektir Ki
fayetli ilim adamları yetiştirmediğiniz müddet
çe ve rsençlere imkân vermediğiniz müddetçe 
üniversitelerde bir ıslahat yapılacağına da ka
ni değilim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Atmaca, buyurunuz. 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Türk Milletinin hayatı ve geleceği yönün
den büyük önem ve ağırlık taşıyan bir tasarı-
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nııı müzakeresini yapmaktayız. Henı de eyle ! derecede zarar verecektir ve olumsuz neticeler 
bir müzakere ki ; millet bayatının yönlenme- İ tevlit edecektir. 
sinde, şekillenmesinde büyük katkısı olacak bu \ Üniversitede bilim, demokratik bir ortamda 
tasarının üzerinde uzun boylu konuşma, tartış- i gelişir ve filizlenir. Üniversiteyi susturmak, bi-

| limsel üniversite anlayışı ile bağdaşmayacağı 
! gibi, memlekette demokrasinin, çağdaş bilimin 
I yaygın kale gelmesini de önler. Bütün dünyada 
] üniversite deyince ilk akla gelen, özerkliktir. 

ma, eleştirme imkânı verilmeden aceleye geti
rilerek çıkarılmak istenmektedir. 

Eğitim bir milletin iyilik, ya da kötülüğü 
için olağanüstü bir güce sahiptir. Bâzıları, bu 
nedenle olacak ki eğitimi millet hayatında doğ
rudan doğruya bir politika aracı 'olarak görür. 
Özellikle dikta rejimlerinde eğitim, amaç ola
rak, ilke olarak, program olarak politikacılar 
taralından düzenlenir ve şekillendirilir. Demok
ratik ülkelerde ise, eğitime eğitimciler, teknis
yenler yön verir. İşte bu tasarıda özelikle yük
sek öğrenime eğitimcilerden, teknisyenlerden 
ziyade politikacıların yön verdiğini, oluşturdu
ğunu görmekteyiz. 

Memleketimiz için üniversite reformu ger
çekte geç kalmıştır. Üniversite için yeni bir ta
sarıya ihtiyaç vardır. Eğer gerçek reform an
lamını taşıyan bir tasarı bundan beş altı yıl 
evvel bu Meclislerden geçmiş, kanunlaşmış ol
saydı iki sene evvel geçirdiğimiz bunalıma ve 
çıkmaz sokağa sapmamış olurduk. 

Üniversite kanunundan beklediğimiz; özet
le, çağdaş düzeyde bir eğitim, ülke sorunlarıma 
çözüm getiren onğdaş eğikme dayalı bir araş
tırmadır. Bu tasarı beklenen bu amacı gerçek
leştirebilecek midir? Hemen şunu ifade etmek 
isterim ni; tasarının birtakım olumlu yönleri 
olmakla beraber, geçmişteki ol ayla san tesiriy
le, hattâ öfkesiyle birtakım sert, sınırlayıcı hü
kümler getirnmktedm. H 

Tasarının olumlu ve olumsuz yününü teravi
nin iki kefesine koyar tartarsak, olumsuz yö
nünün ağır bastığını görürüz. Bu tasarı yıllar
dır özlemi, ihtiyacı duyulan yenikkleri tanı an
lamı ile getirmemektedir. Getirilen sınırlama
lar üniversitelerimizde, ülkemizin sosyal, eko
nomik ve kültürel sorunlarını rahatlıkla tartış
mayı engelleyecek mahiyettedir. Susan, sustu
rulan bir üniversite istendiği görülmektedir. 
Susan ve susturulan bir üniversitede de rahat 
bir araştırma ve bilim oluşturulması mümkün 
olamaz. 

Anarşiye giden zararlı yolları 
derken, üniversitede özgürlüğü boğmak. 

npayalım 
aynı 

Özerklikten yoksun üniversite bir yüksek okul 
anlamına dahi gelemez. Bu tasarı, özerkliği göl
gelemekte, özerklikle anarşiyi birbirine karış
tırmak suretiyle bir çıkmaza sokmuş bulun
maktadır. 

Arkadaşlarımız da pek çok misallerini ver
diler. ben değinmeyeceğini; ancak, şunu hatır
latayım ki, ortaokullarımızdan özerk olmayan 
bütün yüksek okullarımıza kadar, geçmişte, 
özerk üniversitelerimizden daha çok eylemler, 
zararlı faaliyetler görülmüştür. Bunun nedeni 
ü.'-rrkb'k değil; bir düzen meselesiydi bu. Bo
zuk düzende okulların özerkliği olsun olmasın 
daima patlamalar olabilir. Yanlış bir idare, kuv
vetsiz yönetim bu patlamalarla daima karşı 
karşıya 'gelecektir. 

Üniversite işi, eğitim işi bir düzen işidir. 
Bozuk düzen devam ettiği müddetçe eğitimden 
geçen gençlerde delikanlılığın verdiği, birtakım 
s^Tynalar, eylemler görülecektir. Asıl olan, bu 
eylemlerden korkmak değil, bu eylemlere mey-
'k~ vermeyecek, onları, daha bu eylemlere te
vessül etmeden kanalize edebilmektir. 

Biz hem kanalize etmeyeceğiz; sele yatak 
hazırlamayacağız, başıboş bırakacağız hem de 
niçin eylemler oldu, anarşik hareketler oldu di
ye yakınacağız. 

Diğer yandan bu tasarı, yüksek öğrenimimi
zi nünıs artışımız ve kalkınmamızın gerektirdi
ği insangiicü planlamasıyla bağdaştırmamanla 
ve bu konulan askıda bırakmış olmaktadır. Nü
fus artışımıza paralel yüksek öğrenim gelişme
si sağlanmadığı sürece, alttan gelen tazyik, top
lumumuzu daima rahatsız edecek ve etmeye de
vam edecektir. Hele fırsat ve imkân eşitliğinin 
sağlanamadığı bir ülkede bozuk bir eğitim dü
zeni devam ettiği müddetçe bu rahatsızlıklar
dan kaçınmak: kanunla, polisiye tedbirlerle 
mümkün değildir. 

Bugün için lisede ortaokulda çocuğu olan 
her anne - baba bu eğitim düzeni içinde Ana-
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yasanın öngördüğü fırsat ve imkân eşitliği sağ
lanmadığı müddetçe, ben, nasıl çocuğuma bir 
yüksek öğrenim verdirebilirim, verebilirim en
dişesi ve telâşı içindedir. Bu tasarı anne - baba
ya bu rahatlığı getirecek ölçüde de değildir. 

Diğer taraftan, anne - babanın ve -genc;n 
bir endiş'si daha vardır; şu veya bu kadar çiz
gisinin neticesinde üniversiteye girmiş, ama me
zun olduktan sonra iş bulup bulamama endişe
sine düşmüş, şimdiden hayatın iş kapısının ken
disine kapanmış olmasından mütevellit duydu
ğu acıyla daha okul sıralarında çekmekte ve 
hayatın eşiğinde hayata küsmektedir. Hele bir
takım plânlamadan yoksun olduğu için Çince. 
Sümeroloji gibi birtakım bölümlerden mezun 
olacak öğrenciler hayata yenik olarak adımla
rını atmış olacaklardır. 

Üniversite gençlerinin öğrenime, davranışla
rına, düşüncelerine etki yapan birtakım etken
ler vardır. Günlük yaşantısı içinde her gencin 
kişisel bunalımlarından başka her gün yüzleş-
tiği çeşitli sorunları olmaktadır; olmaya devam 
edecektir. Delikanlılık çağının verdiği heyeca
nı kanaüze ederken ç'ok dikkatli olmak zorun
dayız. Gençler; sokaktan, kitaptan, gazeteden, 
dergiden, toplum içindeki konuştuğu şahıslar
dan her gün etkilenmektedir. Bir eğitimci ola
rak, memleketin sorumluluğunu üzerine alan 
politikacılar olarak, eğer bu etkilenmeleri ülke 
yararına çeviremezsek, özgür, çağdaş bir eği
tim düzeni içinde çocuklarımızı hayata atmaya 
imkân olmadığını bilmeliyiz. 

Bu tasarıda bu yönde de alınacak tedbir ye
terince açıklığa kavuşturulmamıştır. 

Yüksek öğrenimimiz sayısal bakımdan da 
yetersizdir. 19 ilâ 24 yaş arası altı kuşak, yük
sek öğrenir çağladadır. Bu yüksek öğrenim 
çağındaki -gençlerimizden, üç. milyonu aşkın 
gencimizin ancak, c/c 5'i biraz aşkın kısmı yük
sek öğrenimin nimetlerinden faydalanabilmek-
tedir. Bu, Fransa'da c/c 18; İsvecte % 16; 3ı a eli, 
Amerika ile kıyas etmeyelim. c/c 46; komşumuz 
Yunanistan'da bile % O'u geçmektedir. 

B :r ülkenin gelişmişliği, yalnız, onun ekono
mik olanaklarıyle de ölçülemez; buna bir mi
sal olarak arz edeyim, bugün petrolden milyar
ları kasasına aktaran ülkeler hâlâ geri kalmış, 
•az gelişmiş ülkeler sınıfı içindedir. 

O halde sadece ekonomik kalkınma, bizi az 
gelişmişlikten kurtaranııyacaktır; o halde, eko-
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nomiyle beraber sosyal ve kültürel hayatımızın 
da aynı oranda ve paralel olarak gelişmesini 
ele almak mecburiyetindeyiz. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu, Sayın Atma
ca. 

HÜSEYİN ATMACA .Devamla) — Bağlıyo
rum Sayın Başkanım. 

Bu tasarıda en çarpıcı noktalardan ve Ana
yasayla bağdaşmayan hükümlerden birisini de 
paralı öğretim olarak görüyoruz. 

Diyorlar ki, daha düne kadar özel yüksek 
okullarda okuyan çocukların yüzde 80 - 90'ı fa
kir - fukara çocukları idi, bunlar nasıl para ve
riyor idiyse, bugün de verebilirler gerekçesini 
göstermektedir bir kısım arkadaşlarımız. 

O çocuklarımız hangi şartlar ile ne pahasına 
bu paraları ödeyebildiler? Fırsat ve imkan eşit
sizliğinin kurbanı olarak üniversiteyi kazana
mamış olan bu gençlerimiz, manın ki kardeşle
rinin yalınayak gezmesi, gömleksiz dolaşması 
pahasına o yüksek okulların paralarını ödeye
bilmişlerdir. 

BAŞKAN — Tamam efendim, lütfen. 
HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Yüksek 

öğrenimin paralı olması Anayasaya da, sosyal 
adalet ilkelerine de tamamen aykırıdır. 

Sayın Başkanım, sözümü bir cümle ile bağ
lıyorum. 

Memleketin, tüm üniversitelerinin ve tüm 
Türk Gençliğinin kaderi ile bu kadar ilgili bu 
kanun görüşülürken, bir aktarma kanununda, 
rektörü ile dekanı ile bölüm şefi ile burada bu
lunan üniversite mensuplarının bu gençliğin 
kaderi ile ilgili, memleketin kaderi ile ilgili bir 
konuda buraya gelmemiş olmalarım çok anlam
lı karşılıyorum. Eğer Sayın Bakan tarafından 
emir verildiyse bilmem, ama,... 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 
(Uşak Milletvekili) — Nereden çıkarıyorsun 
yalın, nereden çıkarıyorsun?.. 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Ama, 
buraya gelip katkıda bulunmalarım gönül is
terdi. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu, Sayın Atmaca. 
HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Hepini

zi saygı ile selâmlarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın At alay, buyurunuz. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Ben söz sıramı 

Sayın Hüsnü Dikeçligil'c veriyorum. 
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BAŞKAN — Olmaz. 
SIRRI AT ALAY (Kars) — Nasıl olmaz? 

Tüzük hükmü müsait, Sayın Dikeçligil de söz 
almış. 

BAŞKAN — Siz, onun yerine konuşacak mı
sınız ? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Evet. 

BAŞKAN — Sıranız geldiği zaman konuşa
caksınız; peki. 

Sayın Dikeçligil, buyurunuz. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Efen
dim, Sayın Sırrı Atalay arkadaşıma teşekkür 
ederim. 

Yazarlar ve ilini adamları da söylüyorlar, 
«Bir üniversite bilhassa ününü ilim adamlarıy-
le yapar, ünlü ilim adamları ile yer tutar, ve 
ünlü ilim adamları ile dünya çapında ün kaza
nır» 

Acaba bizim üniversitelerimiz, şimdiye ka
dar beynelmilel üniversiteler çapında ün yap
mış büyük ilim adamları yetlştirebilmiş midir 
ve yetiştirebiliyor mu ve de bu alanda ağırlı
ğını koyabiliyor mu? 

Şimdi dünyadaki büyük üniversitelere ba
kacak olursak, oradaki üniversiteler,, oradaki 
ilim adamlarının isimleri ile anılıyor. Bir Eins-
tein hangi üniversiteye mensup ise o üniversite 
orada kıymet kazanıyor. Atatürk 1933 senesin
de üniversite inkılâbını yaptığı vakit Alman
ya'nın en ünlü profesörlerini 'getirmiştir. İşte, 
üniversitelerde reform o zamanlar olmuş, o za-

.man başlamıştır. Şimdi zaman dar, burada isim
lerini söylemeye imkân yok. 

Şimdi benim gönlüm bu üniversite reform 
tasarısında Türkiye'nin dünya çapında kıymet 
kazanmış ünlü evlatlarını Türkiye üniversite
lerine celp edecek imkanı görmek isterdi. Sonra 
da, bu insanlar buraya geldikten sonra üniver
sitelerimizin ününü dünyaya duyurmaklıydı-
lar. 

Sayın Bakanımız, «Her şeye siyaset girme
melidir,:» dediler daha hocaları olmadan, yetiş
meden ibirden bire, yeniden 'üniversite açacağını 
'geçenlerde 'beyan ettiler. Halbuki, Kayseri'de 
kurulmasını istediğimiz Nesibe Gevher Sultan 
- Tıp Fakültesinin daha binası yapılmamıştır, 
ama burada üniversite açılacaktır diye söyleni
yor. Şimdi, böyle bir zihniyetle, »böyle bir tutuş 

ile ve hâlâ böyle bir siyaset içerisindeki bir Mil
lî Eğitim Politikası ile ne yapabiliriz? 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sok-
rates sokakta okutuyordu. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Çocuk
lar sokakta değil, kaliteli insan yetiştirilmeli, be
yefendi. Üniversiteler kaliteli inısan yetiştirir ve 
siz üniversitelerdeki talebeleri yetiştiriyorsu
nuz, '.görüyorsunuz; yetişen kimseler kaliteli ol
madıkları için Devlet kapılarını zorluyorlar ve 
bunun önüne geçemiyorsunuz. Yarın bu zihni
yetinizle. yine hiç bir şey yapamayacaksınız ve 
geçemeyeceksiniz, Devlet kapılarını zorlayan 
çok sayıda müstehlikler yetiştireceksiniz. Hal
buki, bütün dünyada milletlerin yükselmesi ka
liteli insanların yetiştirilmesine 'bağlıdır; Japon
ya, Almanya ve başka memleketler dahil... 

İkinci Dünya Harbinde Amerikan üniversi
teleri harbin kazanılmasında en büyük rolü oy
namıştır, ilim adamları gördüğümüz füzeleri 
bulan, keşfeden kişiler olmuştur, rehberliğini 
yapan onlar olmuştu;'. 

Şimdi bu tasarı bizim üniversitelerimize bir 
araştırıcılık ^getirebiliyor mu? Acaba yarın bi
lim adamlarımız Devletin kalkınmasında dünya 
çapında yenilikler verebilecek mi, ortaya koya
bilecek mi? Bir Bilimsel Araştırma Kurumu kur
duk, ne yaptı şimdiye kadar? Haddizatında biz, 
bilim adamlarımın yetişmesinde şalhsiyeti öldür-
müşüzdür. Çünkü, bu sistem de yine onu ikame. 
ediyor. Asistanlıkta, doçentlikte şahsiyetli ilim 
adamı yetiştiremiyoruz. Kim üniversite hocala
rının çantasını taşıyorsa, kim onun fikirlerine 
uyuyorsa, kim ona evet diyorsa o yükseliyor. 
Kabiliyetli insanlar yükselemiyor. Kabiliyetli 
insanlar yükselmediği içindir ki dünya çapında 
da ilim adamlarımız yok. Allah Relhmet eylesin, 
bugün üniversite reformları üzerinde en ıgüzel 
eseri yazan Mümtaz Turban bey olmuştur. Bura
da onun fikirlerine - bir ilim adamıdır - yer ve
rildiğini .göremiyoruz ve »görmemekteyiz, üzün
tü duymaktayız. 

Kaliteli ilim adamlarının şahsiyetleri nasıl 
olur? Tarihî bir misalini verebiliriz; bugün bu
nu görebiliyor muyuz, ıgörmüyor muyuz? Bu 
reform tasarısı, şahsiyetli ilim adamlarını yetiş
tirmeye müsait değildir ve olmayacaktır. Onun 
için devletlerin de yükselmesi imkânı hâsıl ol
mayacaktır. Meselâ, Melikşah Cuma namazm-
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'dan çıkmıştır ve âlim olan Saudaiî'ye rastlamış
tır. Sandalı Hocaya sormuştur; Hoca, yüzünü
zü göremiyoruz demiştir. Hocanın verdiği cevap 
şu olmuştur; «Sizin hükümdarların en iyisi, be
nim de âlimlerin en iyisi •olmam içindir» İlâve 
etmiştir, «hükümdarların en iyisi âlimlerin aya
ğına gidendir; âlimlerin en kötüsü ise hüküm
darların meliklerin ayağına gidenlerdir» demiş
tir. Yine bir misal verebiliriz, İmam Malik ese
rini yazdığı vakit Harunu Reşit onu görmek is
temiş Medine'de verdiği cevap şu; Derimkî'yi 
göndermiş - «İlim ayağa •gitmez, ilmin ayağına 
gelinir.» Âvrupa'daki üniversitelerde böyle kıy
metli şahsiyetler yetişmiştir. Çünkü eni ar bey
le kıymetli şahsiyetlerin yetişmelerine kendi iç
lerindeki reformları ile imkân vermişlerdi"'. Bir 
insan 40 - 45 yaşlarına gelecek, ama en verimli 
çağları 20 - 25 çağlarıdır ve o insan üniversitede 
ezile ezile ancak 40 yaşından sonra ders verme 
yeteneğine sahibolabilecektir. 

Eğer bir insan kabiliyetli ise. asistansa bu 
asistan niçin ders vermesin? niye buna bu imkân 
verilmesin? Doçentlik imtihanları niye hâlâ klâ
sik usullerle devam etsin? öyle oluyor. Şayet 
şahsiyetli bilim adamları yetiştirmek istiyor
sak, doçentleri, kürsü profesörleri değil, dm er 
üniversitelerden kurulmuş ilim heyetleri imti
han etmelidirler, aynı zamanda üç sualle değil. 
tcet usulleriyle de bir imtihana tâbi tnirmk lâ
zımdır ve bu sur 'İn ünversitelerd \lXlQ-

r:n ortadan kaldırılması lâzımdır. 

orsıte 
a ] mı-

Beyefediler, sağı düşünüyorsa, ünk 
tarafından öbür insanlar kazandığı halele 
yor? Meselâ, asistan imtihanları vardır. «.Asis
tan imtihanlarını kazananlar alınır» eliyor. Emin 
olunuz, başımızdan geçmiştir, kazandığı halde 
alınmamıştır, alınmıyor; çok mücadeleden sonra 
alınıyor. Bir de, ilâve ediyor, fark imtihanları 
vereceksiniz diyor ve bu suretle kabiliyetli genç
ler üniversiteye alınmıyor, ilim dalında yüksel
tilmiyor, kimin zihniyetine uyuyorsa, evet efen
dim eliyorsa, peki efendim diyorsa ancak böy
lelikle yükselebiliyor. Halbuki böyle değil, 
Molla G-üranî bir Fatih'i clurdurabiliyor; «Ben 
şu piri faniyi gördüğüm zaman elim ayağım 
titrer» sözünü söyletebiliyor. Xeden; onda ilini 
hüviyeti vardır, ilim şahsiyeti vardır. İlim şah
siyetini, ilim hüviyetini hoca eğer kendinde 
gör emiyorsa, bir kanun, 'böyle şahsiyetli, kıy

metli ilini adamları yetiştirmeye matuf olmuyor
sa ve buna imkân vermiyorsa, zayıf insanların 
alınmasına imkân sağlıyorsa, üniversitede re
form yapamazsınız ve aynı zamanda dünya ça
pında büyük üniversiteler kuramazsınız. 

Nitekim. Niyazi Berkis dahi Arap memleket
lerinde «Sosyalizm, Milliyetçilik, Dinî Hareket
ler» adlı eserinde «Üzülerek beyan edeyim ki, 
Dünya çapında eseri diğer dillere tercüme edi
len, biziın gibi düşünmediği halde iki kişi var
dır, birisi Mümtaz Turhan birisi de Fındıkoğlu» 
diyor. Demek ki ,şimdiye kadar bizden iki in
sanın eseri dış memleketler tarafından beğenil
miş, tercüme edilmiştir. 

Şimdi, kabiliyet ölçüleri başka, Biz hocalara 
rasladık; fikrini izah etme kabiliyeti var, ama 
bu ölçülerle gerek doçent, gerekse asistanın 
yetişmesine Jj-u tasarıda imkân verilmiyor. Me
selâ. bir insan bilir, ama anlatamaz, Şerif Baş-
oğlu vardı hiç konuşamazdı. İlmi var, ama il
mini satmak da bir marifettir. Profesör Sadret-
tin Celâl vardı, beynelmilel ruhiyatçıydı, Ata
türk onu başka fikirlerinden vazgeçirmişti. İs
tanbul Muallim Mektebinde bizim hocalığımızı 
yapmıştı, bu zat hiç konuşamazdı, fikrini ifade 
edemezdi. Şimdi bunlar değer ölçüleri bakımın
dan bir genç kabiliyetin üniversitelerde yetiş
mesi için mühim roller oynuyor. 

Diğer üniversitelere iltifat etmemek de şun
dan ileri geliyor: Bir defa üniversiteye giren 
gençler ümitsizdir', insan üniversitede ümitli 
olabilecek, atîsinden emin olacak, ilme kıymet 
vciildiyiııi anlayacak, en üst kademelere ko
laylıkla ve genç yaşında çıkabilecek .Avrupa'da 
25 - 33 yaş1 arında profesörü görebiliyorsunuz, 
hattâ onlardan doktora şartı dahi aramıyor; 
başka meziyetler arıyor, araştırıcılık arıyor, di
ğer şeyler arıyor. O genç adam en kıymetli kişi 
olarak talebelerine faydalı oluyor. 

Şimdi, bu reform tasarısı dediğimiz tasa
rıda, zorlaya zorlaya ve ancak klikler tarafın
dan imtihan edilip, genç kabiliyetlerin ezilme
yeceğini kim temin eder. Nitekim, ben o fır
satın ve imkânın verildiğini görmüyorum. 

İdare meselesinde Atatürk Üniversitesi çok 
güzel teklifte bulundu. Burada bir kasıt var, 
yani üniversiteler hakikaten kontrola tabi tu
tulmak, fakat burada, olduğu gibi değil; halk, 
üniversitelerin idaresine katılmalı. Nasıl katıl-
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malı, dışarıdan şu şu kıymette insanlar seçile
bilir denmeli. İngiltere'de olduğu gibi, 300 kişi
den kurulu üniversitelerüstü kurul var. Ata
türk Üniversitesi bunu teklif etmiştir, bu ku
rulun üniversitenin 'hangi fikirler 'altında çalış
ması lâzımgeldiği, toplantıları, bu konularda 
ışık tuttuğu açıkça meydanda ve bu kişilerin 
kimler olacağının esaslarını koymuştur. 

Bu tasarıda ,gençlerin ileriye doğru adım 
atmasını, kabiliyetlerinin değerlendirilmesini 
sağlayıcı bir husus göremiyorum. Halbuki bizim 
ecdadımız, Fatih Üniversitesi açıldığı vakit, bi
zatihi Fatih Han bile kabiliyetleri birer birer 
kendisi tetkik etmiştir, mevkilerini vermiştir, 
hocaların hangi sahalarda çalışacağını tespit et
miştir. 

Meselâ, İngilizler kolej sistemini bizden al
mışlardır, kolejlerde üniversiteler t açıldığı va
kit hocalık yapacak çaptaki insanlar vardır, 
- bizde mastır sistemi bozulmuştur - bu siste
mi -almışlardır, 'Mümtaz Turhan bey bunu ga
yet güzel izah eder. İngiliz milletinin ayakta 
durmasının sebebi; oradaki gençlerin rehberli
ğini yapan hocaların fişlerini tutarak, hangi 
sahalarda kabiliyeti olduğunu ölçmeleridir. 

'BAŞKAN — İki dakikanız var efendim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Bun
lara böyle değer veriyor. 

Türkiye'de yurtların hali bir faciadır, yurt
larımız bir kışladan öteye geçemiyor, insanların 
kabiliyeti kontrol edilmiyor, onların boş zaman
ları değerlendirilmiyor, onlara rehberlik ede
cek profesör çapında insanlar yok. Bu tasarıda 
biz bunu görmek istiyoruz, yapılan şeylerin 
içinde bunlar olursa bu reformdur. Yoksa, sen 
şöyle hareket ettin, bundan sonra ben seni bas
kıma alayım da gör... 

Yok beyefendiler, tarihte baskıyla bir insa
nın istenilen düzeyde tutulduğu görülmemiş
tir ; dinler tarihinde de böyle; işte Hıristiyanla-
ra yapılan zulüm, Müslümanlara yapılan zulüm 
'meydanda, ama bu zulme mukabil mükemmel 
yayılmıştır. Nasıl? Onları ayakta tutacak, inan
dıracak hükümetler, kuruluşlar, şahsiyetli in
sanlar, tam mânasryle tarafsız insanlar, etra
fına değil de milletine nimet dağıtan âdil hükü
metler bulunduğu zaman hareketler durur ve 
bu suretle üniversiteler çığ gibi büyür, gelişir, 
herkes yerli yerine oturur. 

Bütün bu imkânları sağlamadığınız müddet
çe, 12 Mart öncesi kendi müesseselerine hâkim 
•olmayan bir Millî Eğitim Bakanlığı üniversite 
lere haydi haydi hâkim olamaz. Gazi Eğitim 
Enstitüsünden El - Feth'e kaçar, liselerden gi
der, Yüksek Teknik Öğretmıenden gider, aka
demilerden gider, bunlara hâkim olamazsınız 
Bunlara, hâkim olamayan bir Millî Eğitim Ba
kanlığı kendi siyasetinin içerisine girmiş, bu si
yasetinin içerisinde kifayetsiz okullar açmaya 
devam letmiş, şu da okusun, bu da okusun de
miş, yüklemiş yüklemiş ; işin altından kalk a ma
yı ne a gelmiş bir noktaya dayanmış. 

Biz hatalarımızı görmediğimiz, bu hataları 
telâfi edecek kanunları •getirmediğimiz müddet
çe, hangi iktidar olursa olsun muvaffakiyet 
sağlayamayacaktır. Şunu tekrar ediyorum ki, 
kifayetli ilim adamlarıyle üniversiteler yükse
lir, kifayetsiz ilim adamlarıyle yetişitirilen in
sanlar o memlekete yük olur, müstehlik insan
lar olur, şimdi Devlet kapılarını zorlayan genç
ler, yarın biraz fırsat- bulduğu vakit, ki çoktur. 
onların hareketini göreceksiniz. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu Sayın Dikeçli-
jTVİ. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamca) — Haki
kî test sistemine göre bütün kabiliyetler ayrı
labilecek. Ben bu tasarıda, gençlerin kabiliyet-
irriıre göre ayırmayı, kabiliyetlerine göre isti
kamet vermeyi sağlayıcı bir husus görmedim. 
hattâ bugün üniversite imtihan:lar:ı bile yeter
siz. Artık ımedenî memleketi er de ps'.'kotekuikle 
insan kabiliyetleri ölçülüyor, reisicumhurun eo-
cuğu dahi olsa. eğer onun kabiliyeti ona müsait 
değilse müsait olan okula gidiyor. Bu tasarı
nın bu yeniliği getirdiğini göremiyoruz; gönlü
müz, görmek isterdi, müsterih olarak bu kanu
nun çıkmasına oy vermek isterdi. 

BAŞKAN — Vaktiniz tamam efendim, vak
tiniz iki dakika geçiyor, istirham ederim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Tasa
rı reform kanunu olarak kabul edilebilir, fakat 
noksanla rı p;8 k çoktur; noksanlarının düzeltil-
mesine fırsat verilmesi lâzımdı, fakait hepiniz 
parmak kaldırıp bunu kabul edeceksiniz, bi
zim sözlerimiz burada kalacak, ileride aksak
lıklar görülecek, bizim haklı olduğumuz mey
dana çıkacaktır. 

Saygılarımla. 
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BAŞKAN — 'Saym Kmaytürk. 
Ö. FARUK KINAYTÜEK (Burdur) — Sa

yın Başkan, Yüce Senatonun 'değerli üyeleri; 
Üniversiteler kanun tasarısı üzerinde grup

ları ve şahısları adına konuşan değerli arka
daşlarım pek çok konulara temas ettiler. Bu 
imeyanda tasarının bugünkü ihtij^acı karşılama
yacağı, hattâ siya.-â iktidarların elinde oyun
cak: olacağı tabiilerini ihtiva eden konuşmalar 
işittik. 

Üzüntüyle ifade 'etmek isterim ki, tasarı, 
belki ölmez Atatürk'ün reform olarak getirdiği 
reform niteliğinde değildir, ama geçirdiğiniz 
olaylara yeterince cevap verecek ve Türk üııi-
ve rsi tele r ini, an a r ş inin b e s iğin de n ku rt ar a e a k. 
g:ne kuşakların ilim yapacağı birer sıcak yu
va haline getirecektir. Tasarıda bu hususlara 
cevap verecek maddelerin bulunduğunu ifade 
•etmeyi bir vazife sayarım. 

Muhterem arkadaşlarım, tasarı kanaatimce 
iyi 'etüt edilip anlaşılmamıştır. Konuşan arka
daşlarımızın pek çoğunun temas 'ettiği nokta
lar üzerinde de tahliller yapılmamıştır. 

üniversitelerin siyasî iktidarın oyuncağı 
o'l a cağından bahsedildi ve bunun, nedeni ola
rak da özerkliği olan üniversitelerimizin özerk
liği kalkarak, denetim ve gözetime siyasî ikti
darların hâkim olacağı ve bu hâkimiyeti yürü
tecek kuruluşun da Yüksek öğretim Kurulu ol
duğu ifade edilmiştir. 

Halbuki, tasarının 5 nci maddesinde sara
haten görüleceği gibi, Yüksek Öğretim Kuru
lunda her üniversitenin yetkili organınca pro
fesörler arasından 2 yıl için seçeceği birer temsilci 
bulunacaktır. Ayrıca, millet adına eğitim ve öğ
retimden sorumlu olan Millî Eğitim Bakanlığı
nın da. temsilcileri bulunacaktır. Üniversitelerin 
malî gücünü karşılayan Maliye Baka:ılığ:nm 
da tabiî ki t,emslleisi bulunacaktır ve bu bu
lundurulmalıdır, dünyanın her yerinde böyle
dir. Diğer taraftan, üniversite sorunu, gençlik 
sorunudur. Gençlik ve Spor Bakanlığının da 
bir temsilcisi bulunmalıdır. Sonra. Türkiye Bi
limsel ve Teknik Araştırma Kurumundan da 
bir temsilci bulunmalıdır. Çünkü, .Devletin ne 
şekilde yetişmiş insan gücüne ihtiyacı olduğu
nu da Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma 
Kurumundan gelen temsilci arkadaşımız Kuru
lla arz edecektir. Ayrıca, bütün parlamenter ar
kadaşlarımızın çektiği bir sıkıntı vardır. Dil, 

19 . 6 , 1973 O : 2 

I Tarih ve Coğrafya Fakültesi mezunu 700'ün 
üzerinde kimse iş için sıra beklemektedir. Bi
zim yüksek öğretim sistemimiz yanlıştır, mezun 
•olanlar iş bulamamaktadır. Hangi bilim dalında 
ihtiyacımız varsa, gençleri «raya itmek ve o dal
da yetiştirmek, mecburiyetindeyiz ve bunu da 
Türkiye Bilimsel ve Araştırma Kurumu temsil
cisi arkadaşımız Kurula getirecektir; istişare 
edecekti/. 

Yoksa, bu Kurul, ifade edildiği gibi, siyasî 
iktidarların baskı organı değildir. Kaldı M, o 
Kurula maddede bahsi igeçen bakanlıklardan 
temsilci olarak giden kimselerin tbakanların ve
ya Başbakanın emriyle onların istediklerini ye
rine getireceklerdir diye düşünmek, beni mazur 
görün, deni'okratik rejimimizi âdeta benims'enıe-
mek gibi bir hâl olur. Mademki, Türk Devleti 
demokrasisi ve Cumhuriyeti mevcut olduğuna 
göre, bakanlıiftemsileisİ! 'olarak ibu Kurula katı
lan arkadaşlarımız da en az üniversitelerden ge-

I len arkadaşlarımız kadar memleketsever kimse-
j lerdir ve memleketin .menfaati neyi ica'bettiri-
I yorsa, o şekilde karar vereceklerinden şüphe 
t etmemek g-erekir. 

Bu bakımdan bu Kurulu bir -baskı organı gi
bi 'göstermenin yeri olmadığını 'bilmek, üniver
sitede denetim ve 'gözetim vazifesini millet adı-

j na üzerine almış .olan siyasî iktidarla üniversite
lerin işbirliği yapması diye telâkki etmek kana
atimce daha isabetli olur. 

Ayrıca, hiçbir arkadaşımız şu konuya temas 
etmemiştir. Arkadaşlarım belki temas ederler 
diye 'b?kledim, ama temas etmedikleri için ben 
arz edeyim. 

Dünkü basında, hepinizin okuduğu gibi, bir 
neşriyat yapıldı. Bu neşriyat Cumhuriyet, Yeni 
ortam ve ismini hatırlayamadığım bir başka ga
zetede olmak üzere üç gazetede yayınlandı. 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyesi yar
dımcıları bir bildiri neşrettiler. Bu bildiri «Bu 
tasarının 22 nci maddesi aynen .kanunlaştığı 
takdirde eşitlik ortadan kalkıyor. Bu eşitliğin 
ortadan, kalkmasıyle üniversitede 3 - 5 sene 
asistanlık yapmış ve doçentlik payesini almış 
kimseler göç. edecektir. Anayasanın 120 nci 
maddesine aykırı olarak bu 22 nci madde çıktı
ğı takdirde Türkiye üniversitelerinde yetişmiş 

I elemanlar kalmayacaktır.» denmek suretiyle 
dünkü gazeteler vasıtasıyle kamuoyuna ilân 

J edilmiştir. Bir yönüyle bunun kamuoyuna ilân 
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edilmesi suretiyle Hükümet ve parlamenterler 
olarak bizler millete şikâyet edilmiş olduk. 

Değerli arkadaşlarım, konunun esası bu de
ğildir. 22 nci madde geldiği zaman sarahaten 
'göreceksiniz, mevzu böyle değildir. 

'Madde •«•Doçentlik unvanını kazandıktan son
ra üniversitelerde çalışmak isteyenler, Yüksek 
öğretim Kurulunun göstereceği bir veya birden 
fazla üniversite veya bağımsız fakültenin açık 
doçentlik kadrolarına, tüzüğüne igöre seçilerek 
tayin edilirler.» demektedir. 

22 nci maddenin demek istediği şudur: Do
çent, bulunduğu fakültede fazla kadro işgal edi
yordur veya o fakültede ona ihtiyaç vardır 
Yüksek Öğretim Kurulu vasıtasıyle o doçente 
teklif edilecek, denecektir ki, «Şu şu şu fa
kültelerde sizin branşınızda açık doçentlikler 
vardır» »Böylelikle kendilerine istedikleri yerde 
çalışma imkânı sağlanacaktır. Binaenaleyh, 
dünkü yapılan neşriyatın ttam tersine olarak 
yetişmiş insangücünün göç etmesini önleyecek 
hüküm getirilm'ektedir. 22 nci madde kanunla
şırsa eşitlik ortadan kalkmamaktadır ve yetiş
miş bir doçente açık doçentlikler teklif edilmek
tedir. Yani, Diyarbakır Üniversitesi hocasız ka
lırken, burada bir fakültede 8 tane doçent ar
kadaşımızı boş olarak bilim gücü şeklinde israf 
etmenin yersiz olacağı ortadadır. 

İşte, 22 nci madde bunu düzeltmektedir. Bu
yurudan o yüksek öğretim kurulu da bu teklifi 
yapacaktır. Denmektedir ki, «Yüksek öğretim 
kurumu bâzı kişileri himaye edecek, büyük şehir
lerde alıkoyacak, bâzılarını da mahrumiyet böl
gesindeki üniversitelere gönderecekler.» Bu ne
reden çıkıyor? Dünkü basında bu var. Böyle 
bir şey yoktur. Türkiye'de açılan bütün üniver
sitelere yetişmiş, genç, bilim gücüyle dolu üni
versite hocalarımız, doçentlerimiz Yüksek öğ
retim Kurulu tarafından teklif edilecek ve bu 
teklifi kabul etmezse o zaman kendisi işi kabul 
etmemiş gibi addedilerek bırakmış kabul edile
cektir. Biraz evvel söylediğim gibi bu, bir mâ
nada doçent arkadaşlara iş bulma sahası da olu
yor, 

Ayrıca kulaklarımıza geldiğine göre tıpta 
asistanlık ve diğer fakültelerde de doktora işi 
ortaya atılmıştır. Kendi mesleğim olduğu için 
bu konu üzerine çok eğildim, beni mazur görün, 
«Asistanlık kalkıyor, fakülteler asistansız kal

dı, ne yapıyorsunuz bu kanun üniversiteleri ve 
bilhassa tıp fakültelerini asistansız birakacak-
tır» 'gibi ortaya birtakım sözler atılmıştır, ama 
bunlar bu şekilde değildir. Yine maddelere ge
çildiği zaman konuşacağız. 

32 nci madde sarihtir. Bir kanun tasarısı mad
delerin tümüyle bir mâna ifade eder. 29 ncu 
maddeyi okuyup bu şekilde düşünmek - beni ma
zur ıgörün - yanlıştır. 32 nci maddede sarahaten 
ifade edilmiştir; asistanlık müessesesinin ismi 
değişmektedir. Ortada hiçbir şey yok. 

Olay şudur; uzmanlık öğrencileri ve diğer 
taraftan doktora öğrencileri üniversitelerde 
normal asistanlık statüsü imtihanına 'girer, şim
di olduğu ıgibi asistanlık imtihanını kazandıktan 
sonra başka bir kurumda ise kurum ona izin ve
rir, ihtisasa devam eder. Asistan olarak üniver
siteye girmek istiyorsa, isim değiştirmiştir, bu 
kanun çıkar çıkmaz, kadrosu olan üniversiteler 
•üniversite senatosuna asistan kadrolarını der
hal götüreceklerdir. Diyeceklerdir ki, benim 
asistan kadromun - 50 ise - 25 'ini uzmanlık öğ
lencisi kadrosuna çeviriniz, ismini böyle değişti
riniz. Uzmanlık öğrencisi altında imtihanı kaza
nan öğrenci asistan arkadaşım, dün tıbbiyeyi bi
tiren arkadaşım asistan ismi ile değil, uzmanlık 
öğrencisi ismiyle oraya girecektir. Bu kanundan 
sonra üniversite senatoları, yalnız asistan isim 
kadrosunu senatosundan geçirerek uzmanlık 
kadrosu diye ihtiyacına göre belki yarısını bö
lecek, diğer yarısını asistan alacak. İhtisas müd
detini bitirip uzman olduktan sonra da asistan
lık kadrosuna geçirecektir. 

Bunun üniversite hocalarına büyük bir fay
dası vardır; Asistanlığını bitiren, başka bir yer
de iş bulamadığı an .gitmemekte, fakültenin 10 
asistan kadrosu varsa 10'unu da işgal etmekte
dir. Halbuki şimdi uzmanlık öğrencisi, ihtisası 
verdiği gün asistan kadrosuna geçmediğinden 
otomatikman düşmektedir ve bu nedenle de fa
külte daima asistan kadrosuna saıhibolmakta-
dı.\ 

Ayrıca fakülteler burs da çıkarmaktadır. 
Üniversite senatosundan o fakültenin dekanı ve
yahut hocası burs teklif ederek uzmanlık öğ
rencisi şeklinde de mütehassıs uzman yetiştir
mek için kadrolar alabilecektir. Yani, durum 
şimdiki asistan kadrolarından daha geniştir, im
kânlar daha çoktur. Hoca, yanındaki - ismi de-
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ğişik asistanı - uzmanlık öğrencisi müddeti dol
duğu zaman, otomatikman ihtisasını verdikten 
sonra asistan kadrosuna geçirir, onun ahlâkını, 
çalışmasını tasvip etmezse onu alıkoyamayaeak-
tır, aksi takdirde alıkoyacak, bilini gücü değer
li hocalar yetişecektir. 

Binaenaleyh, yanks anlaşılma mevcuttur. Bu 
nedenle bu iki konuyu ancak izah edebildim. 
Kısmet olursa maddelerde tekrar detaylarını da 
izah. edemin, beni dinlemek lütfün da bulunduğu
nuzdan. Yüksek Heyetinize saygılar sunarını. 

Teşekkür ederim. 
BALKAN — Buyurun Sayın Öztürkeine. 

RİFAT ÖZTÜRKÇtNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhferem senatörler, 

Üniversite kanun tasarısının bâzı maddeleri 
hakikaten büvük huzur sa eda yan hükümleri ge
tirmektedir'. Öğrenmek isteyen, hakiki dersini 
bilmek isteyen ve hakiki dersi öğretmek bsteyen 
öğretim üyeleriyle talebelerine, huzur 'cinde ra
hatlıkla bir ders görebilecek 'gücü getirmekte
dir. fakat öbür taraftan bâzı maddeler ne yazık 
ki. yeni yeni huzursuzluk kaynağını tevlit et
mektedir. 

Bendeniz Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisi kanun teklifini verdiğim zamanda. 
akademik unvanı kazamar-ak olan doçentimin. 
hoıtâ profesörlerin İsttanbul'un. îmir'iıı dışın
da. Anr.l-.'lu'nun diğer- bölgelerindeki Devlet 
Mühendislik ve Mim a r ı k akademiVine gütiği 
fakd'rde aımek akademik unvanı alabilir tekli
fimi n zaman hükümet benimsememiş idi. hat
tâ kendisinin getirmiş okluğu tasarı!omla bu 
husus yoktu. Aradan uzun zaman geçtikmn son-
uı mm 'nimetimize. Anaibnu/da açılan akaderıi-
lemn . yüksek okul ve fakülte1 erde öğretim üye
linin veüştirilme'.si imkânını sağladığından dola
yı çok geç de olsa teşekkürü bir borç bilirim. 

Yakuz burada, müktesep hakkı dolayısıyla 
ürlvermtedeki seksiyon çalışmalarına mani ola
cak'hüküm de mevcuttur. Mmelâ. ek geçici 1 nci 
••".adde: Asıl fırtınayı koparan dünkü bildirinin, 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin bildirisinin esası 
oi: geçici 1 nci madde olması.ieabederken, genç 
ve heyecanlı doçentlerimiz veya asistanlarımız 
yalnız 22 ne: maddeyi nazarı itibare almışlardır. 
22 nci madde ile ok geçim 1 nci madde arasında 
.büyük fark vardır. 22 nci maddede yeni doçent
lik unvanını alan kişilere aittir-. Ek geçici 1 nci 
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: madde ise, bu kanunun yayımı tarihinden önce 
! eylemsiz doçentlik kadrosunu almış, doçentlerin 
i kadroya geçtiği zamanda Anadola'ya tayinidir. 

I Bu, diğer fakülteler için doğrudur, ama tıp 
j fakültesinde bunu tatbike kalktığımız zamanda, 
\ kp fakültesinde öyle eylemsiz doçent verdir ki, 
: nefroloji bölümümde diriliz! yalnız o yapar. G-ön-
\ o o-dik bunu. peki nefroloji bölümündeki diali-
! zi İrim yapacak? Y-tişmaş eleman, yok. Çünkü 
! n a koleji bölümü yeni kurulmuştur. Thyroid 
| seksiyonu var, geriatrik seksiyonu var, hamato-
| lo^i seks'yonu var, beyin cerrahi seksiyonu var. 
! Pfmdi biz eylemsiz doçenti Anadola'ya gönder-
I dik, ilim ilimdir dedik, ama ilim bir seksiyon işi-
| dir: Ultra - mikroskopun bulunmadığı yerde ha-
| maioioji kısmı yürüyemez, nefroloji durumu 
I olamaz... 
| MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 
| Oraya ela gidere ez mi?... 
i 
| RİFAT ÖZTÜRKCİNE (Devamla) — Simdi 
| kir arkadaşım «oraya da gidemez mi?» diyor. 
\ Bugün Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesindeki 
S Anatomi Enstitüsünü ele alalım: Bu enstitüde 
] anatomi dersinden imtihana giren talebelerin 
s 

i histoloji profesörü tarafından imtihan edildiği 
r bir gerçektir. Senelerce evvel kurulmuş bir il-
İ mî müessesede doğru dürüst bir profesör kad-
; ımsunu gerçekleştirememişiz, fakat bir ünİATer-
) '•'•';-'-]_ ocuk, fakülte açtık demekle ilme hizmet 
\ ermiş olamayız. Bu ilim değil, tabelâdır. Bunun 
| akam' iddia edecek olan varsa kendisiyle kamu-
| "mı "rainde açık bir şekilde tartışmasına gire-
j rim. bunu buradan iddia ediyorum. Hizmet şa-
! yer. Do'ğ'u'va götürülecekse kâmil mânada, tesek-
I kül etmiş mânada bir seksivon halinde götürme-
! 

! iniz lâzımdır. Biz tabelâ mı açacağız, hizmet mi 
ı götüreceğiz. Bir seksiyon halinde gitmediği 
j müddetçe, yeni yeni bir şeyler öğrenmeye baş-
\ layan gene arkadaşlarımızın ellerindeki bisturi-
S ler! maalesef duracaktır. 
I 

I Sosyalizasyon bölgeleri tesis edildi, milyar-
\ lama lira gömüldü. Bu kürsüden ifade ettim; 
i S'03yalizas5xon bölgesini tesis ettiniz bunun ya-
\ nında numune hastaneleri yapın, hekime her 
;1 türlü sosyal hizmetleri getirin dedim. Bunlar 
! yapılmadı. Açık konuşalım, bugün Doğu'nun 
; kaç vilâyetinde hekim vardır; hiç yok aşağı - yu-
| karı. Bu.genç arkadaşları göndereceksiniz, ama 
i onun narkozitörünü, ameliyat hemşiresini de 
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göndermeniz lâzımdır. Bunlar bir seksiyon işi-
diıs 

Be.nim üzerinde durmak istediğim konu, ge
çici 1 nci maddenin bugün isleyecek bir durum
da bulunmayışıdır. Eğer geçici 1 ııci maddedeki 
durum mevcudolmamış olsaydı mesele yoktu, 
Daha düne kadar bendeniz İm kürsiidmı müda
faa ett'.m ; sayılarını pek hatırlayamadığım, an
cak 70 civarında olduğunu tahmin ettiğim, ilmî 
kariyeri kazanmış, doçentlik unvanım almış 
olup da kadrosuzluk yüzünden hademe kadro
sunda, hemşire veya laborant kadrosunda çal-
şan doçentlerimize ait kanun teklifim Yüce Mec
lislerde iltifat görmek suretiyle, hakiki kadrola
rını kendilerine verdik ve bunlar bugün bu kad
rolardan istifade etmektedirler. Millet fukara 
ise yorganımıza göre ayağımızı uzatalım. Biz, 
ilim adamlığının gerektirdiği kadroyu vermek 
mecburiyetindeyiz. İhtiyaç olan bölgelere yalnız 
ilim adamını değil, o ilim adamının ihtiyaç du
yacağı her.türlü dokumanı, aracı gereci de gön
dermek mecburiyetimiz vardır. 

Doçentlik sınavına ait hükümler gayet iyi, 
fakat bunların kolloğyum ve deneme tedrisleri
ne ait derslerin aynı zamanda yazılı olması da lâ
zımdır. Herhangi bir öğretim üyesi, imtihana 
girecek öğrenciye haksız olarak son dersi yan
lış anlattın dese. ispat hakkı bulunmayan tale
benin hakkı böylece zayi olmuş olacak. Biz se
nelerden beri biliriz ki, üniversitelerde yanılan 
doçentlik imtihanları maalesef tanınan bilinen 
kişilere oluyor. Buna göre. bunların haklarının 
/ayi olmaması için imtihanların tamamının hem 
yazılı hem sözlü olması, hoca olacak o günkü ta
lebenin ders verme durumu, ikna kabiliyeti, tes
piti [gerektirdiğinden ses kamt cihazlarıyla söz
lü irntihanlann zaptedilmesi. kollogyumun yal
nız sözlü değil yazılı olarak yapılması da gerek
mek t edi?. 

Tam gün çalışma hükmü de yerinde. Yalnız, 
tam gün çalışmayanlar «Rektör, dekan, yüksek 
okul müdürü ve bölüm başkanı seçilemezler» 
diyor. Şimdi, muayenehanesini açan kimdir. 
avukatlık yazıhanesini açan kimdir? Bunlar, 
halk 'tarafından itimat edilmiş, hekimliği avu
katlığı benimsenmiş, beğenilmiş kişilerdir. Biz, 
böyle kişilere rektör olamazsın, bölüm başkanı 
olamazsın eliyoruz; rektör olabilmeniz için tam 
gün burada çalışmanız gerekmektedir eliyoruz. 

Şahıs rektör oldu kabul edelim, tanı gün çalış
mayı da kabul etti. Şimdi bu kişi tanı gün rek
tör olarak mı görev yapacaktır, tıp fakültesin
de öğretim üyeliği mi yapacaktır? O zaman hem 
rektörlük maaşı alacak, hem tam gün çalışma
nın karşılığı olarak para alacaktır. Bu bir çeliş
ki halidir, bu ileriye gidiş değil geriye dönüş 
olmaktadır. Bence, idarede görev alacak kişıile-
Fıı tam günü kabul etmemiş kişiler olması ge
rekir. Tam gün çalışmayı kabul etmiş kişileri 
idarî mevkide görevlendirmek bence bir ha ta
dı v, 

69 ncu madde «Hükümetin idareye elkoyma-
sı» hükmünü getirmektedir ki bence gayet ye
rinde bir hükümdür bu. En çok beğendiğim 
maddelerden bir tanesi; fakat uygun görmedi
ğim. bir kısmı var şimdi onu arz edeceğim: 
-:v..Türk:ye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top-
1 mıf ısının onanıma sunulur» denilmektedir. Bir
leşik Toplantının hangi ahvalde olacağını Ana
yasa tadadetmiştir. Üniversiteye elkoymasmda 
buna ait bir hüküm yok... 

SIRRI AT AL AY (Kars) — Okumamışsın!... 
RİFAT ÖZTÜR.KCİNE (Devamla) — Bir ar-

kadşımız bunu okumadığımı söyledi. Belki dik
katimden kaçmış olabilir; 120 nci madde odur, 
buna fazla itirazım yoktur. Yalnız, Cumhuriyet 
rm'k Pm'Msiyle Adalet Partisinin veyahut her-
'--m- '̂. bm pnrtmln Bkdeşik Toplantıyı açıp da 
karar alamayacakları bir sayısal durumda bu-
mrmrdarı İmlinde memle.ke'irı hali ne olacaktır, 
'"••'m', i ren r^kta Fte budur. Eğer Anayasa bu 
durumu bu şekilde almış ise, açıkça söyleyeyim 
v i Anayasanın bu durumu da hatalıdır, ama 
^aAile-' arasmdakl anlaşma bu şekilde olduğu 
için biz de boyun eğdik ve ona da o şekilde, re
yimizi verdik. 

BAFKAN —• Konuşma süreniz doldu, lütfen 
sözlerinizi bağlayınız.. 

RİFAT ÖZTÜRKOİNE (Devamla) — Diğer 
b ;r önemli husus .da emeklilik durumudur. Ha-
Irkntcn 70 yaş sınırı gayet yerindedir. Halbuki 
f?'ki kamımda bir öğretim üyesinin yaşı ne olur
sa, olsun, ilgili kurullar görev yapamaz demediği 
müddetçe 150 yaşma da gelse, felçli de olsa, de-
mansteni geçirse, hiçbirisinin şu ana kadar emek
li olduğunu, maalesef görmedik kendi istekleri 
ile. Bu 70 yaş da fevkalâde yerindedir. Hiç ol
mazsa genç, dine arkadaşlarımıza kademe atla
maları, terfi etme imkânları sağlayacaktır. 
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Tasarı genellikle ij'idir, hayırlı olmasını di

lerim. 
BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı Sayın Or

han Dengiz, buyurunuz efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 

(Uşak Milletvekili) — Sayın Başkan, ço)k sayın 
arkadaşlarım; 

Milli Eğitim Temel Kanun tasarısını kabul 
buyurduktan sonra Üniversiteler Kanun tasarı
sını da müzakere etmeye başlamış bulunuyo
ruz. Bu iki tasarı da Hükümetimizin çıkarmaya 
mecbur olduğu, Meclislerin lütûfları ile çıkar
mak imkânına kavuşacağı tasarılar meyanm-
dadır. Şüphesiz bu tasarılar Meclisimizde ve 
Senatomuzda en iyi şeklini almak suretiyle çı
kacaktır. Bu tasarılar reform tasarılarıdır. 

Sayın Sırrı Atalay arkaclaşımjz konuşması
na başlarken - birinci konuşmasında - «yozlaştı
rılmış reform tasarısı namı altındaki kanunları 
millete yutturmaya çalışmak» şeklinde bir it
hamda bulunmuştur. 20 seneden beri kendileri
ni tanıdığım sayın dostumun, böyle bir yuttur
ma kelimesini millete izafe etmek suretiyle söy
lememesi icap ederdi. Hele son zamanlarda -
politik bir konuşma yapmak istemezdim söylü
yorum, arz ediyorum . halka yaklaşmış olduk
larım ve halk içi çalışma gayreti içine girmiş 
bulunduklarını ifade eden Cumhuriyet Halk 
Partili dostlarımızın sözcüsünün, «millete yut
turma» ibaresini Cumhuriyet Senatosu kürsü-
süsünden ifade etmemesi lâzım gelirdi. 

Milletin hiçbir şeyi yutmak gibi, bir duymaz 
görüşü yoktur. Milletin geniş bir sağduyusu var
dır ve her şeyi en üst seviyede takdir eder; 
yutma onun aklından geçmez ve şimdiye kadar 
kimse millete kendi düşüncelerini kendi fikir
lerini de yutturamamıştır; yutturmak isteyenler 
ters kepçe olmuşlardır. Bunu sayın dostumun ga
yet tabiî bilmesi icap eder. 

Böyle olunca, reform tasarısı adı altında 
gelmiş tasarının neler getirdiğini Yüce Senato
nuza arz etmek durumunda bulunuyorum. 

Üniversite reform tasarısı daha önce Yüce 
Meclislerden geçmiş bulunan Anayasa tadiline 
istinat etmektedir. Anayasanın 120 nci madde
sinde yapılan değişiklik dolayısıyle bu tasarı 
ortaya çıkmıştır. Sayın Erim Hükümeti zama
nında, bundan 1 sene 3 ay evvel bu tasarı Mec-
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! üslere sevkedilmiş ve şu anda yüce Senatoda 
konuşulmaktadır. 

Anayasanın 120 nci maddesi değiştirilirken 
beraberce bu değiştirme yapılmıştır. Cumhuri
yet Halk Partisine mensup milletvekili arka
daşlarımız da gerek Mecliste, gerek Senotoda 
bu Anayasa değişikliğine, 120 nci maddeye oy 
vermişlerdir. Millî Birlik Grubuna mensup ar
kadaşlarımız da bu Anayasa değişikliğine, yani 
bu kanunun istinat ettiği Anayasanın 120 nci 
maddesine oy vermişlerdir. 

Özerklik kelimesi.. 
KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 

Yermedik, vermedik. 
MiLLî EĞITIM B A K A N I ORHAN DEN

GIZ (Devamla) Efendim. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım lüt
fen efendim. 

İ MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN-
| GİZ (Devamla) — Tabiî Üyelerden Refet Ak-

soyoğlu, Mucip Ataklı, Emanullah Çelebi, Veh
bi Ersü, Kadri Kaplan, Suphi Karaman, Kâ
mil Karavelioğlu, Mehmet Özgüneş, iSelahattin 
Özgür, Haydar Tunçkanat, Muzaffer Yurda-
kuler kabul edenler.. 120 nci maddeye oy ver
mişlerdir. Böyle bir sualle karşılaşacağım için 
zaptı yanıma almış bulunuyorum. 

Şimdi burada mevzubahis olan mesele; ar
kadaşlarımız, Anayasanın tahdidi özerkliğinin 
bu kanunda ona uygun olarak aksetmemiş ol
duğunu ifade etmiş olsalardı böyle bir zaptı 
göstermek lüzumunu hissetmezdim; ama öy
le dememişler, Anayasa değişikliğine oy verme
miş igibi, özerkliğin aleyhinde konuşmuşlardır. 
yani Anayasa maddesi özerkliğinin aleyhinde 
konuşmuşlardır. Onun için bunu zikretmiş bu
lunuyorum. Tabiî bunu söylemek benim kaba
hatim değil, kabahatsa oy verenin kabahatidir. 
Başka söyleyecek bir şey yoktur. 

Sayın arkadaşlarım, Anayasa metni ile ka
nunu karşılaştırdığımız zaman bilhassa Sayın 

, Atalay'm üzerinde durduğu hususları, izahları 
i sırasında Anayasa maddesinin içerisinde ki bâ

zı pragrafları okumadan izah etmiş olduğu ne-
. ticesine varırsınız. Bir misâl ile arz edeceğim. 

Sayın Atalay'm Hükümetin idareye el koy-
: ması konusunda Anayasada «Hangi hallerin el 
; koymayı gerektireceği, el koyma kararının ilân 
i ve uygulanma usulleri ile süresi ve devamm-
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ca Bakanlar Kurulunun yetkilerinin nitelik ve 
kapsamı kanunla düzenlenir». «Hangi hallerin 
el koymayı gerektireceği». Sayın arkadaşım, 
yalnız »«öğrenim hürriyetleri tehlikeye düşerse» 
Yalnız Anayasada öğrenim hürriyeti tehlikeye 
düşerse tâbiri olduğuna göre, reform kanunun
da gelen, Anayasada yeralan hak ve hürriyet
lerden herhangi birisinin insan hak ve hürriyet
lerine veya Türk Devletini ülkesi ve milleti ile 
bölünmez bütünlüğünü.. Alakası yoktur buyur
dular. Yani «Kanunun, Anayasanın hudutları 
dışına çıkmış olduğunu» ifade ettiler, «69 ncu 
madde böylece Anayasaya aykırıdır» dediler. 
Bunun için izah etmek mecburiyetindeyim ki, 
120 nci maddenin son paragrafında «Hangi hal
lerin el koymayı getektireceği» el koyma kara
rının ilân ve uygulanma usulleri gösterilmiştir. 
Hangi hallerin el koymayı gerektireceği tâbbiri-
nin içerisinde işte sayın arkadaşımızın G9 ncu 
madde ile ilgili olarak Anayasaya aykırı diye 
beyan ettiği hususların izahatı, şekilleri ve bi
çimleri vardır. Bu bakımdan bu konuda tasarı
mızın Anayasaya aykırı bir tarafı olmamak lâ
zım gelir. 

Önemli addettiğim bu hususu belirttikten 
sonra, tasarının neler getirdiğini izah etmek is
tiyorum. 

Bütün yüksek öğretimin memleketin ihtiya
cına uygun olarak planlanması için Yüksek Öğ
renim Kurulu (YÖK) adı altında bir kurul ge
tirilmiştir. 

Sayın arkadaşlarım, bu kurulun da üni
versite özerkliğimi haleldar ettiği ifade edilmiş
tir. YÖK, yalnız plânlama ve koordinasyon 
görevi ifa edecek bir kuruldur; tavsiye ve tek
lif gibi icraî mahiyette olmayan bâzı görevle
ri vardır. Bu görevler ise, katiyen üniversi
telerin Anayasa dışında bir işleyişe ğitmeyece-
ğini'n bir ifadesidir. Devletin denetim ve gö
zetimimi de getirmiştir bu tasarı. Bu maksatla 
Üniversite Denetleme Kurulu kurulmuştur. 
Bu da, Anayasamın 120 nci maddesinde mevcut 
bir hükme istinaden yapılmıştır; Anayasaya ay
kırılık yoktur. 

Üniversitelerimizin daha verimli çalışmasını 
sağlamak malksadıyle de aşağıdaki hususlar ge
tirilmiştir: Üniversitelerarası Kurulun çalış
masını kolaylaştırmak üzere üye sayısı azaltıl
mıştır. Mevcut ve yeni üiversiteleriıı öğretim 

] üyesi ihtiyacını temin maksadıyle bâzı yeniiik-
i 1er getirilmiştir. Bunlar da, asistanların dok-
| tora yaptıktan sonra üniversitelere alınmasını 

getirmiştir, kadrosuz çalışmayı önlemektedir, 
bütün öğretim üyeleri kadrolu olacaktır, ro-

I tasyonu getirmektedir, memleketimizde, muh
telif yerlerde yeni açmayı düşündüğümüz ve 
açmaya meobur olduğumuz üniversitelerin öğre
tim üyelerini bir devir suretiyle temin etmeyi 
getirmiştir kanun. Tam gün çalışmayı getir
miştir, Rektör yardımcısı ve dekan yardımcı
lıklar] nı getirmiştir; yoktu bu müesseseler. 
Asistan ve öğrencilerin, temsilcileri yolu ile 
kısmen idareye katılması getirilmiştir. Bugüne 
kadar olmayan bir husustur, bu getirilmiştir. 

Bu mevzu uzun incelemelere tabi tutulmuş
tur. Bunun için başka memleketlerde ne gibi 
şekiller tatbik edildiği de araştırılmıştır. On
dan sonra memleketimize en uygun şekil bulun
muş ve getirilmiştir. Doçentlik ve asistanlık 
jürilerinin tespiti daha ileri objektif esasi ara 
bağlanmıştır. Doktoralı asistanlarla tıpta uz
manlık yetkisi alanlara ders verme yetkisi ge
tirilmiştir. Ön lisans ve lisansüstü öğrenim sis
temi getirilmiştir; bu en önemli bir değişiklik
tir, muhterem arkadaşlarım. Üniversite için
de deı-s seminer ve uygulama süresini ifade 

I eden öğretim yükü getirilerek, bilimsel deneti
min yapılması sağlanmış olacaktır. Öğretim yü
kü, yani bir profesörün., doçentin, asistanın 
bir hafta içerisinde ne kadar ders verebileceğimi, 
çalışma yapabileceğini tespit eden bir hüküm 
getirilmiştir. Bir fakültede ders saati az ise, 
o saatini üniversitesine bağlı bir başka fakül
tede tamamlamak şartı doğmaktadır. Böylece 
öğretim üyelerinden azamî istifade yolları aran-

| mıştır. 

Verimsiz olan kürsü esası yenine bölüm esa-
I sı getirilmiştir. Burada çok sayın bir ark ad a-
İ sim, kürsü esası yerine bu getirilmelidir diye 
i uzun uzun konuşmuştur. Bu konuşmasından, 
! bu tasarıyı okumamış, olduğunu anlıyorum. 
• Halbuki okuduktan sonra konuşmalıydı arka

daşlarımız. Temenni yapabilirdi, İnşallah bu 
da vardır deseydi, o zaman okumamış olduğu 

j 'da hiç olmazsa ortaya çıkmazdı. 

! Aynı meslek ve bilim dallarında öğrenim 
! yapan üniversite kuruluşları arasındaki yatay 
j .ve dikey geçişlerin sağlanması için prensipler 
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getirilmiştir. Bu da en önemli maddelerden bi
risidir. Şimdiye kadar olmamıştır memleketimiz
de. Bir öğrencinin üniversite içinde azamî öğ
renim sûresi tespit edilmiştir. 

1966 yılında bir milletvekili arkadaşını bir 
sual sormuştu; üniversitedeki öğrenciler ka
çar yıllıktır, kaç tanedir diye. Çok sayın arka
daşlarım bunların içerisinde 22 yıllık üniversi
te öğrencisi olduğunu tespit ettik o tavikte. Ve 
Üniversiteler bunun cevabını abı aydan evvel 
veremediler. Çünkü hesabının çıkması çok zor
du, tasarı lıie olmazsa lıer fakülteyi bir buçuk 
misli öğrencisini üniversitede tutabilecek hale 
getirmektedir. Böylece, başkasının yerini ka
pamamış olacaktır, yolunu kapamamış olacak
tır; aşağıdan gelen öğrencilere üniversite ka
pılarını da biç olmazsa yer bulunacaktır veya
hut t a üniversitelerimiz, benim on bin kayıtlı 
öğrencim vardır demek suretiyle aslında beş bin 
olan öğrencisini on bin olarak gösteremeyecek
tir ve beş bin öğrenciyi daha üniversiteye al
mak imkânı hâsıl olacaktır. Bunun yurtturma-
cası nerede, ben onu anlayamıyorum bir türlü. 
Burada bâzı konular politika yapılabilir, poli
tik konuşmalar cereyan edebilir, ama teknik 
konularda, politika yapılmaması memleketin 
yüce menfaatleri bakımından tahmin ederim 
daha doğru olur. 

Öğrencilerin sosyal problemleri ile ilgilen
mek üzere tesisek'in kurulması ve mediko - sos
yal merkezlerin geliştirilmesi esası getirilmiştir. 
Son yıkarda bilhassa üniversitelerimiz bu ko
nu üzerinde ısrarla durmaktadırla11. Ders kita
bı ve teksirlerin öğrencilere telif maliyet fiya
tı ile verilmesi ve üniversite tarafından bastırıl
ması esası getirilmiştir. Yegâne şikâyet bu de
ğil mi idi? Öğrenciler sokakta yürürken kitap
lar pahalı diye bahane göstermiyorlar mıydı? 
İşte hiç olmazsa kitap ve teksir fiyatlarının 
azaltılması usulü getirilmiştir; bu temin edile
cektir. 

Sosyal, adaleti sağlamak, fırsat ve imkân 
eşitliğini kolaylaştırmak maksadıyte kabiliyet
li ve fakat fakir öğrencilere daha verimli ve 
çok okuıııa imkânı vermek amacı ile, malî im
kânı müsait olanlardan en çok üç bin liraya ka
dar hare alınması getirilmiştir. Bu para alma 
meselesi üzerinde arkadaşlarımız durdular. Bir 
•arkadaşını, «Sayın Bakan, fakirler için parasız

dır elediler» şeklinde bir beyanda bulundu. Ben 
öyle demedim. Fakirler için parasızdır değil, 
bir defa üniversite paralıdır diyince, herkes iein 
paralıdır. Herkes için paralıclırdan sonra, bun
ların içerisinde hali vakti iyi olmayanlar tespit 
edilmek suretiyle, onların paralarının da ken
dilerine verilecek burslarla şu veya bu yollar

ca ödetıiriimesi mânası gelir. Bunun üzerinde 
münakaşa ohnuştur. Fakir öğrenciler için para
sızdır demek bir aşağılık duygusu yaratır. Bunu 
kanunun maddesi olarak koymak doğru bulun
mamıştır, bu münakaşa edilmiştir komisyonlar
da. Bu bakımdan genel olarak paralı kabul edil
miştir. Geçen cuma günü bir vilâyetimize seya-
hata gittim, orada propaganda yapılıyormuş; 
efendim bundan sonra, fakir öğrenciler kendi
lerinden para alınmak suretiyle üniversiteye 
girebilecekler hani zenginlerden almmayacak-
der gibi o kısmı kapatarak propaganda yapan 
gezginci politikacılar maalesef vardır. Bunu 
gittiğim yerele sordular bana, küçük bir kasaba
da sordular: Bu şekilde takdim edilmektedir. 
Bu, seçim dönemi içerisinde politikacılar tara
fından çok istismar edilecek bir konudur, ama 
biz Hükümet olarak bunu göğüslemeğe karar
lıyız. Bunun mânası vardır. 

Sayın arkadaşlarım. «Üniversitelerin bu ka
nunla kendisine-veri1 mis olan görevleri yerine 
getirmesinin engellenmesi veya engelin önlen
memesi hallerinde yetkili organlarca gerekli 
güvenlik tedbirlerinin alınması da» bu kanun 
tasarısı ile getirilmiştir. Bunun mânası, geçirdi
ğimiz safhada başımıza gelenlerin verdiği bir 
neticedir. 

•Şimdi, sayın arkadaşlarım, bu kanun tasarısı 
e ı^ ' ~ ; Yi çal _ m düzeni gc-
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v'ilj'na kada r mendzkcilnıizde Darülfünun vardı. 
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nan üııivoTsbelerlmiz yeni kanunlar ı çıkarmak su
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{ 1 L VL E R T I Ğ (Elâzığ) — Sayın Başkan, 
m h b e ı sen b o ı l u , 

H u / ı ı b ı n n ı z ı gele ı Ü n n e ı siteler Kanumu-
ı n ısteı lefoım anlanıuıba olsun ısteıse üni
versitelerimize yeni bir rej im getirecek bir yasa 
olarak değer lendir i rken, bu k a n u n acaba üni-
versi ter eğitimimize, öğrenimimize neler getiri
yor ve neler gö türüyor gibi bir mukayese içeri
sine girersek daha objektif olacağımızı t ahmin 
ediyorum. 

Evvelâ, bu k a n u n u geniş kapsamlı bir bü
yük reform kanunu olarak değer lendi rmek 
m ü m k ü n değildir. Esasen bu k a n u n u n çıkış 
zamanı, çıkış sebepleri, hazı r lanıp sebepleri 
de böyle bir değer yargıs ına imkân vermemek
tedir . Bir Türkiye düşününüz ki, 12 Mar t 
öncesi hâdiselerini yaşamışt ır . Bir Türk iye dü
şününüz ki, üniversi teler önündeki problemler 
büyüyüp büyüyüp çığ haline gelmiş ve toplu
mu baskısı altına almıştır. Bu memleket te , ideal 
bi r reform kanununun çıkması, hazır lanması 
imkânı ela elbette düşünülemez. 
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Tasavvur buyurunuz ki, üniversitelerimiz
deki eğitim, bir medrese sisteminden modern 
Batı siot&miıne Atatürk reformuyla intikal etmiş
tir. Ondan önceki Dariilfünunclan üniversiteye 
geçiş tanı manasıyla Batılılaşma hara/keti anla
mındadır, fakat Türkiye'de üniversiter öğre
nim kendisini acaba skolastik baskıdan kurta
rabilmiş midir ?. 

Daha bundan birkaç ay, birkaç yıl önce Yü
ce Senatonun .'kürsüsünde, yapılan bir araştır
ma dile getirilirken uzun uzun tartışmalar cere
yan etmiştir. Bir İstanbul Üniversitemiz var
dır ki, bu İstanbul Üniversitesi 10' bin öğrenci 
•okutabiline kapasitesine sahiptir en geniş im
kânlarıyla, ama İstanbul Üniversitesinde 30 bin 
öğrenci barındırılmakta idi. Bu, sonradan di
ğer üniversitelerimize de yayıldı ve üniversite
lerimizin yeni bir rejime kavuşması arzulan ge
rek öğrenciler seviyesinde, gerekse yöneticiler 
seviyerıinde haşgösterdi. 

Muhterem arkadaşlarım, üniversiter öğre
timde artık söyleyen hoca, dinleyen öğrenci 
devri tamamen kapanmış, düşünen insan ye
tiştirme devri başlamıştır. Bu, hocayı bir fi
kir antrenörü, öğrenciyi de bir fikir jimnasti
ği yapan insan haline getirmiştir. Binaenaleyh, 
üniversitelerimizdeki rahatsızlıkların çok çe
şitli nedenleri vardır. Bu nedenler toplumda 
sosyal, ekonomik gibi çeşitli sebeplerin de bas
kısı ile birtakım bunalımlar ve patlamalarla 
kendisini göstermiştir. 12 Marta tekaddüm 
eden üniversite hadiseleri Türkiye'de birtakım 
tedbirlerin alınmasını zarurî kılmıştır ve bu ka
nunda bugü/iiılerin etkisinin olmadığını kabul 
etmemek de elbette mümkün değildir. 

Şimdi, Sayın Bakanın ve değerli eleştirici 
•arkadaşlarımın değerli .beyanlarını gayet dik
katle dinledim. Hakikaten bu kanunu biraz ob
jektif nazarlarla tetkik edersek, bir şeyler ge
tirdiğini görürüz. Gerçi beni de şahsen üzen 
bir husus var; bu kanun keşke Parlâmentonun 
bu devrinde gelmese idi. Hiç. olmazsa Millî 
Eğitim Komisyonumuzda ve teıkniık komisyonla
rımızda daha uzun uzun görüşme imkânımız 
oha idi de, Cumhuriyet Senatomuzun da bu * 
kanunun müzakeresinde bir katkısı olsaydı ve 
bugüne kadar olduğu gibi Türkiye'de çift Mec
lis sisteminin işlediğini de bu kanunda da gör-
seydik, ama sıkı bir zamana rastgeldi, hakika-
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ten seçim öncesi bir devredeyiz. Türkiye büyük 
bir aşama öncesindedir. Olağanüstü şartları ge
ride bırakıp, olağan şartlara girme devresin-
dedir. Onun için bunu benimsemekten başka 
çaremiz yoktur. 

Muhterem arkdaaşlarım, münakaşa konusu 
yapılan bir hususa burada temas etmek isterim. 
Çünkü aşağı yukarı kanunun fikrî temelleri 
tartışıldı. Ben burada, biraz mübalâğa gibi di
yebileceğim bir husus ortaya konuldu, onu ken
di kendimi de teselli etmek mânasında eleştir
mek istiyorum. Denildi ki, 'bu kanım üniversi
tenin özerkliğine halel getirmektedir : Acaba öy
le imi? -ı 

•Muhterem arkada.şlan;m, ümversitc-ierimiz 
'kapasite kontrolü bakımından bugüne kadar 
son derece perişan bir hakle idi. Hangi üniver
sitenin, hangi fakültesinde kaç. talebe okutu
lur? Türkiye'nin doktor ihtiyacı, mühendis ih
tiyacı, eczacı ihtiyacı, zira-at mühendisi ihtiya
cı ne kadardır hesabı .katiyen nazarı itibara 
alınmaksızın; talebe a'lmır; okutur ve mezun 
edilir. 'Sonra sokaktaki diplomalı gayrimemnun-
lar toplum içerisinde her tarafta rahatsızlıkla
rın başkangıeı ve temsilcisi olurlar. 

Şimdi bir organ getiriliyor ki, bu bütün 
üniversitelerimizin arzularının mâkesi olarak 
gelmiştir buraya. Allah içim ve insaflı olarak 
söylememiz lâzım bu, bu kanunda yerini almış
tı]-; bütün üniversiteler Devlet ile üniversite 
arasında bir organ istemişlerdir; yani falan 
üniversite veya falan davda ne kadar öğrenci 
yetiştirilmesi geerkir, -ne'kadar mühendise, ne 
kaçlar tıp mensubuna ihtiyaç olduğu bir eli, 
bir gözü, bir kulağı Devlet Plâma.ma Kurulun
da olmak üzere, bir yoklama sistemini istemiş
lerdir. Bu üniversiteler üstünde teşekkül ed-en 
organ bu, görevleri de malûm, tahdit edilmiş, 
tespit edilmiş falan, falan, falan fonksiyonların 
kontredünü yapacaktır diyor. Hiçbir üniversi
tenin yönetim veya bilimsel gücüne mü d alı a1? 
anlamı veya yetkisi kendilerine verilmiyor ki... 
Bu bir Prodüktivite Merkezi gibi, böyle bir üst 
organın, kir- 'beyin organın teşekkülünü mem
nuniyetle karşılamamız :1 azimdir. Binaenaleyh, 
ben bu noktada üniversitelerin özerkliğine ha
lel geddiğinin delillerini, bunca sene üniversite
de yaşamış bir insan olarak göremiyorum.. Bıra
kınız ki, 4936 saydı Kanuna tabi elan üniversi-
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talerimizde rektörlerin, 'dekanların hiçbir yet
kisi yoktur; yani hiçbir fonksiyonu, kontrol 
letnıek, imuraka.be etmek yetkileri yoktur. Bun
lar biner sembolik otorite gibi bütçeyi taksini 
etmek, bütçenin 'bölümlerini fakülteler 'a:ıasm-
da tanzim 'etmek, senatoların "verdiği .kanarları 
imzalamak, fakültelerden gelen işlemleri sena
toya havale etmek sekinde son derece smıniı 
yetkileri vardır. Binaenaleyh, bu bakımdan te
şekkül edecek d a n organ, üniversitelerin veri-
ni'ini ve Türkiye'nin muhtaç olduğu insan gücü 
kaynaklarıırn ayarlanmasını kontrol -edecek bir 
beyin halindedir. Onun için bunu hassasiyetle 
karşılayan ve bundan üzüntü duyan muhterem 
parlamenter 'arkadaşlarıma bu fikir la; imi l'et-
ınıckle, onların da yüreklerini serinletmek arzu
sunda. b u 1 u nuy o rum. 

Yine bu kanunun getirdiği- yeniliklerden 
bir tanesi, Sayın Bakanın da işaret ettiği gibi 
full - time mese'e-sldir. Full - time meşe a d çe
şitli zamanlarda bu kürsüde ısrarla üzerinle 
durulmuş olan bir konudur, üniversitelerimizin 
geaek araştırma, gerekse öğrenim yapma ve 
yaptırıma güçlerini 'artırmasında birinci kusur 
olarak full - itime çalışma olmayışı ileıi sürül
müştür. 

Şimdi denilm-ektedir ;ki, full - time rejimine 
tabi olacak öğretim üyeleri bâzı haklardan 
mahrum olacaklardır. Dünyanın birçok yerle
rinde çeşitli full - time, part - time rejimi var
dır. Bunların hemen hepsinde part - tine- ça
kışanlar, full - time çalışanlara nazaran birta
kım farklı haklara sahiptirler. Binaenaleyh, 
bunu da yadırgamak biraz gereksizdir. 

Muhterem -arkadaşlarım, 'sözlerimin başında 
da arz 'ettiğini gibi., üniversitelere tam anlamı 
ve kâim:'!1, mânası ile büyük güç getirecek bir 
reform kanunu olarak bunu adlandırmak -doğ
ru değildir, fakat üniversitelerimizdeki rahat-
s1 zlı ki ana bir miktar çare bulacak bir ıslahat 
kanunu olarak nitelendirilinc-llelir. Ben bilhas
sa özerkliğin ihlâl edildiği endişesinde olan ar
kadaşlarımın endişe:''erini biraz olsun tahfif et
mek için söz alınış bulunuyorum. Temenni çele
rim «ki, bundan sonraki yasama devresinde bu 
kanun çok 'daha mükemmel hale gelsin ve mem
leketimiz için hayırlı olsun. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyo

rum. 

iSayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan '281 IS. 'Sayılı kanun ta

sarısı hakkında yeter sayıda sayın üye konuş
muş ve konu aydınlanmıştır. Görüşmelerin ye
terliğini teklif ederim., 

Saygılarımla. 
(Balıkesir 

Nuri Demire! 

LÜTFÎ BİLGEN (İçel) — Önergenin aley
hinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bilgen, aleyhinde buyu
run . 

LÜTFİ BİLGEN (içel) — 'Sayın Başkan, 
sayın -senatörler; 

.Söz 'almayan sanıyorum bir kaç kişi kaldı. 
Maddelere geçildiği zaman söylenecekleri 'belki 
burada söylerler. Zaman bakımından bir deği
şiklik ele olmayacaktır. Ben de söz isteyenler
den olduğum için gayet tabiî bunun aleyhin
de bulunuyorum. 15 dakikalık zamanı şimdi 
kullanırsam, beş - altı tane önergem var, her 
halde oralarda da zamanınızı almak ihtiyaeını 
•duymayacağım. Bu bakımdan neticede bir deği
şiklik olmayacak. Sonra lüzumsuz münakaşa
lar filan da olmaması için bu önergenin reddi
ni istirham eder, saygılar sunıarım. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza >arz -ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öner
ge kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

ıhiveite iki önerge var, takdim edi-
-ev 

Aynı 
v o rai m. 

,Sa yın Ba ş kan 11 ğ a 

Göıüşü-mekte olan 281 S. Sayılı Üniveısite
ler Kanunu ta.sari'sının önerge olan maddeleri 
için müzakere 'açılmasını, diğer maddelerin 
'doğrudan oya sunulmasını arz ve teklif ede
rim. 

Saygılarımla. 
Gazinatep 

İbrahim Tevflk Kutlar 

'S ayı n B a şk anlı ğa 
281 S. 'Sayılı Üniversiteler kanunu tasalı

sının değişiklik önergeleri verilmeyen maddeie-
\ ıin okunup oylanmasını, değişiklik önergesi ve-
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rilen maddelerin müzakere 'edilmesini arz ye 
teklif ederim. 

İstanbul 
Rıfat Öztürkçine 

BAŞKAN — Önerge aleyhinde .konuşmak 
üzere Sayın Atalay, buyurunuz. 

-SIRRI ATALAY (Kars) — Üniversite ya
sası gibi önemli bir yasanın maddelerinin görü
şülmesinde üyelerin -İsimlerini kaydederek ko
nuşma istemlerinin şarta bağlanması, yani bir 
değiştirge önergesinin verilmesine bağlanması 
içtüzüğe aykırıdır. 

Grenci daha önce de çeşitli vesilelerle tartış
masını yaptık. Bunun bâzı tatbikatları olmuş
tur ; anı a meşru hukuk kurallarına dayanmayan 
tatbikatlar hiçbir zaman Parlâmento geleneği 
teşkil etmez. Bu önergede belirtilen, bir İçtü
zük değişikliğidir. Bu sebeple Anayasaya aykı
r ı bir İçtüzük değişikliği anlamındadır. Anaya
saya aykırı İçtüzük değişikliğinden dolayı Ana
yasal hakların kullanılmasını gerekti'rınekted'ir. 
Anayasaya bu yönden, usulî 'bakımdan ela mü
racaat hakkımız şüphesiz ki baki kalacaktır. 
Çoğunluk, oylarını kullanıp - elbet gözüken 
odur - bunu kabul edecektir; ama Anayasaya 
ve İçtüzüğe aykırı bulunduğunu ifade edece
ğiz ve işbu İçtüzük değişikliğine oy vermeme
nizi istirham edeceğim. 

S a y gıla r sunarım. 

BAŞKAN — Bu bir İçtüzük değişikliği de
ğildir; Umumî Heyet müzakere usulünü tespit 
od "biliyor ve bu teamül halinde birçok defa1 ar 
cereyan etmiştir. Bunu arz ederim. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabu1 

edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiş
tir. 

Birinci Bölüm 
Genel Hükümler 

Kapsam 

Madde 1. — Yüksek öğretim bir bütündür. 
Üniversiteler'bu kanun hükümlerine tabidir. 

BAŞKAN — Sayın öztürk, önergenizi izah 
edecek misiniz efendim? 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Müsaade 
ederseniz edeyim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler; 
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Üniversiteler kanun tasarısının 1 nci madde
sinde iki hüküm getiriliyor : Birisi; «Yüksek 
öğretim bir bütündür.»' İkincisi; «Üniversiteler 
bu kanun hükümlerine tabidir.» 

Şimdi, bu iki hüküm birbiriyle çelişirlik ifa
de ediyor. Şöyle ki ; yüksek öğretimin bir bü
tün olarak ifade edilmesi mümkün değildir. Değil
dir; çünkü yüksek öğretim içinde meslekî okullar 
vardır ve meslek adamları yetiştirir. Üniversi
teler özerk müesseselerdir; bilimsel araştırma
lar ve incelemeler yapar. Üniversite kendi 'ken
dine oluşan ve kendi kendini tamamlayan, bü
tünleşen yüksek • öğretim kurumudur. Diğer 
yüksek özet im kurumlan ise tamamen dışa
rıdan müdahaleci, yani mevcut iktidarların ta
mamen etkisinde, onların yönetiminde olan 
yüksek okullardır, yani meslek adamları yetiş
tiril'. Yüksek Plânlamanın amaçları içinde de 
gördüğümüz gibi, bun1 an ayırmıştır.. Yani, yük
sek okulun görevleri nedir, üniversitenin gö
revi nedir bellidir; iki görev ayrılmıştır. Bu iki 
'ayrı görevi biz getiriyoruz burada bir'lestiriyo-
ruz. «Yüksek öğretim bir bütündür» demekle 
üniversiteyi de yüksek öğretimin içine koyuyo
ruz. Oysa ki; bu mümkün değ:'!. Yani üniversi
tenin yapısı bakımından mümkün değil, üniver-
siter sistem bakımından mümkün değil. Bu ba
kımdan bu maddenin birinci cümlesinin çıkarı
larak maddenin, «Üniversiteler bu kanun hü
kümlerin e tabiidir» şekliyi e değişliril meşinin 
srsteme daha uygun olacağı. Anayasanın 120 
nrd maddesindeki özerklik anlayışına da uvfrnn 
olacağı, özerk o1 mayan okulları bınmn içerisi
ne sokmanın bir anlamı olmayacağı kanaatiyle 
bu teklifimi yapıyorum. Yani, üniversiteler ay
ın bir bütünlük içerisinde, diğer bütün yüksek 
öğretim o kullan ayrı bir bütün içerisinde - ya
pısı bakımından, çalışması bakımından, siste
mi bakımından - mütalâa edilmektedir. Nite
kim diğer maddelerde görüyoruz 'ki: bu ka
nunun içerisine yüksek okullar girmemiş, hal
ta bâzı üniversiteler de girmemiş. Yani. hiçbir 
yüksek okulu bu tasan kapsamına almamakta
dır. E, kapsamına diğer yüksek oku1 lan alma
yan bu tasarının başına «yüksek öğretimi bir bü
tündür» tâbirinin getirilmesinin hiçbir anlamı 
kalmıyor. Yani fantazi bir getiriliş oluyor. 

Bu bakımdan bu maddenin, «Üniversiteler 
bu kanunun hükümlerine tâbidir»' şekliyle geç-
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'meşinin daha uygun olacağı kaana tiyle önerge
yi takdim ettim. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Madde üzerimde başka söz iste-

yan sayın üye?.. Yok. 
Önergeyi takdim ediyorum : 

Cumhuriyet F-ionatosu Başkanlığına 
Üniversiteler kanun tasarısının 1 nci mad

desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini saygı 
ile ön eririm. 

«Madde : 1. — Üniversiteler bu kanun hü
kümlerine tabidir.» 

•SiVas 
Hüseyin Öztürk 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon bu 
önergeye katılıyor mu efendim? 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (IKak Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

GEÇİCİ KOMÎSYON BAŞKANI İSKEN
DER CENAP EGE (Aydın) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon önerge
ye katılmıyorlar. 

Önergenin dikkate .alınmasını oylarınıza 
arz' ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde 
ka b ul ed il m iş! t ir. 

Kanun tasarısı uzun olduğu i e in hitabette 
bulunan saym üyenin iştira hat i yönünden otu
rarak okuması hususunu oylarınıza arz ederim. 
Kabul edenlre... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Üniversitenin tanımı 
Madde 2. — Üniversiteler, fakülte, bölüm, 

kürsü, yüksek okul, 'okul. enstitü ve benzeri ku
ruluşlarla hizmet 'birimlerinden oluşan özerkli
ğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip yüksek bilim, 
'araştırma, öğretim ve yayım birlikleridir. 

Her üniversite kendisine bağlı kuruluş ve bi
rimlerle bir bütündür. Bir üniversitenin genel 
'özerkliği ve tüzel kişiliği içinde bu üniversiteyi 
oluşturan fakülteler de bu kanun hükümlerine 
göre tüzel kişiliğe sahiptir. Üniversiteye bağlı 
diğer kuruluşların kişiliğe sahip olması üniver
site senatosunun kararına bağlıdır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde, ka
bul edilmiştir. 
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Üniversitenin görevleri 
Madde 3. — Üniversitelerin görevleri şun

lardır : 
a) Çeşitli kademelerde bilimsel öğretim 

yapmak; 
b) Öğrencilerini, bilim anlayışı kuvvetli, 

millî 'tarih şuuruna sahip, vatanına, örf ve âdet
lerine bağlı, milliyetçi ve sağlam düşünceli ay
dınlar ve yüksek öğrenime dayanan meslekler
de türlü bilim ve uzmanlık kolları için iyi 'ha
zırlanmış bilgi ve tecrübe sahibi, sağlam karak-
tıv.li vatandaşlar olarak yetiştirmek; 

c) Çağdaş bilim ve teknoloji 'gerekleri ve 
Devlet Kalkınma Plânının •hedefleri 'doğrultu
sunda, kendi insan gücü ve maddî kaynaklarını 
en rasyonel, etkili, verimli ve ekonomik şekil
de kullanmak; 

e) Memleketi ilgilendirenler başta olmak 
üzere, bütün bilimsel ve teknik sorunları çöz
mek için bilimleri genişletip derinleştirecek in
celeme ve aı'aştırinalarda bulunmak, bu çalış
malarda ilgili millî bilim ve araştırma kurum
ları ile yabancı veya uluslararası benzer kurum
larla işbirliği yapmak; 

d) Memleketin türlü yönden ilerleme ve 
»elişmesini ilgilendiren bütün sorunları Hükü
metle ve kurumlarla da elbirliği etmek suretiy-
> öğretim ve araştırma konusu yaparak sonuç
larını top1 um un faydalanmasına sunmak ve 
Hükümetçe Millî Eğitim Bakanının aracılığı ile 

I istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlan -
I dırarak düşüncelerini bildirmek; 
I e) Araştırma ve incelemelerin sonuçlarını 
I gösteren bilim ve tekniğin ilerlemesini sağla -
I yan her türlü yayınları yapmak; 
j f) Türk toplumunun genel seviyesini yük-
I seltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verile ri-
I ni sözle ve yazı İle halka yaymak. 
I BAŞKAN — Madde üzerinde söz .isteyen 
I sayın üye?.. Yok. 
I Madde ile ilgili iki önerge var, aykırılık sı-
I rnsma göre arz ediyorum. 

Ci'imhuriyet Senatosu Saym Başkanlığına 
j Tasarının üçüncü maddesinin (b) bendinin. 
I Hükümetin teklifinde olduğu gibi aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini saygılarımla öneririm. 
I Sivas 
I Hüseyin Öztürk 
I «Madde 3. — (b) : Öğrencilerini bilim an-
| 1 ayışı güçlü, sağlam, düşünceli aydınlar ve yük-
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sek öğrenilme dayanan meslelvlerle türlü bilim 
ve uzmanlık kolları için iyi hazırlamış, bilgi ve 
tecrübe sahibi elcmanılar; Anayasada üfadesı 
bulunan Türk Devletinin ve Türk Devrimleri-
ııin ilkelerine bağlı ve millî karakter sahibi 
yurttaşlar olaırak yetiştirmek.» 

BAŞKAN — 'Saym öztürk. 
HÜÖE YlN ÖZTÜRK (.Sivas) — Sayın Baş

kan, yerimden açıklayabilirim önergemi. 
BAŞKAN — Buyurun. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Şiımdi, Ana

yasamızın 2 nci maddesinden kaynağını alan bu 
maddenin - o hepsini kapsamamış - Anayasamı
zın 2 nci maddesindeki bu özrü almamış durum
da olması bakımından ben bu önergeyi takdim 
•eıitim. Nitekim. Hükümetin tasarısında bu, da
ha geniş şekilde alınmıştır; bu şekilde olursa 
daha uygun olacağı kaanatindeyim. 

BAŞKAN — Peki efcndl'm. Hükümet ve Ko
misyon önergeye katılıyor mu efendim? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Uş<ak Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

GEc/îCÎ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN
DER OENAP EGE (Aydın) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN —r Katıl iniyorlar, önergenin dlk-
,kate alınmasını oylarınıza arz ediyorum. Ka.bul 
edcırler... Etmeyenler... Ka!bul edlİJiıem'latir. 

ikinci önergeyi takdim ediyorum. 
Cumhuriyet 'Senatosu Başkan ılığ-cra 

Ünlversite-er Kanununun 3 nc«ü maddesinin 
(b) bendinin a l g ı d a k i biçimde değrştinlnrcsiiıi 
saygıyla arz -eilerim. 

Bahriye Üç ok 
üniversitelerin görevleri şunlardır : Öğrenci

lerini belim anlayışı kuvvetli, sağlam düşünce
li aydınlar ve yüksek öğrenime dayanan mres-
Lok'eîle türlü bilim ve uzmanlık kenarı için iyi 
hazırlanmış bilgi ve deney sahibi elamanlar, 
Türk devriminin ülkülerine bağlı, millî karak
ter salr'bi vatandaşlar olarak yetiştirmek. 

BAŞKAN — Önergenizi izah edecek midiniz 
efen T m"? 

BAHRÎYE ÜÇOK (Cumlıurhaşkann-a Ş. 
Ü.) —Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
BAHRİYE ÜÇOK (Cumhurbaşkanınca S. 

ü . ) •— iSayın Başkan, sayın üyeler; 
Üniversiteler Kanununun 3 ncü maddesi bi-

•r-az önce okundu; fakait bir bendini •müsaadeniz
le bir kez daha okuyayım. 

(b) bendini okuyorum. 
«Öğrencilerini, biliım lanlayışı kuvvetli, .millî 

tanln şuuruna sahip, vatanına, örf ve âdetleri
ne bağlı, .'milliyetçi ve sağlam -düşünceli aydın
lar ve yüksek öğrenime dayanan mesleklerde 
türlü bilim ve uzmanlık kollan için iyi hazır
lanmış, bilgi ve tecrübe sahibi, sağlam karak
terli vatandaşlar olarak yetiştirmek» diyor. 
Acaba bu madde niçin eski madde biçiminde 
kalmamış ve değiştirilmiş, burasını pek iyi an
layamadım. 

Üniversileler Kanununun değişen eski mad
desini bir kez burada okuyayım. 

«a) Öğrencilerini, bilim anlayışı kuvvetli, 
sağlam clüşüneelıt aydınlar ve yüksek öğrenime 
dayanan mesuekleıie, türlü bilim ve uzmanlık 
kol'Ları için iyi hazırlanmış, bilgi ve deney sa
hibi elemanlar...» bilhassa bu noktasına •dikka
tlinizi rica ederim, «Türk devriminin ülkülerime 
bağh, millî karakter sahibi vatandaşlar olarak 
yetiştirmek»1 

Banim istirhamım, (b) bendinin bu .madde 
ile değiştirilmesini, eskisinin bu (b) bendi yer'ı-
ne geçirilmesini uygun görmek: istikam ekinde
dir. 

Buna şunun için lüzum vardır sayın üyeler 
Ancak bu madde ile üniversitelerde öğretim 
üyeleri, Atatürk devrimlerine 'karşı çıkanlaria 
mücadele edebilecektir, örf ve âdet ve millî ta
rih şuuru, Arap harfleri, kıyafet, şeriat kanun
la n... Bunların hepsi de bizim örf ve adetimiz
dir diye sa^ınuıacalrtır. 

Sonra., örf ve âdejt sınırlı değildir; mahallî 
şeylerdir. Çağlar boyunca, değişmiştir.. İsi anı
dan önce Göktürk'ler, Türkeşler devrinde örf
ler, âdetler başkadır; Müslümanlığı kabul et
miş .Selçuklu']ar çağında, başka, Osmanlılar ça
ğında gene başkadır. Bunlardan 'hangisi izlene
cektir? 

Scnra, milliyetçilik : Bunu da Anayasada. 
mânasını bulan milliyetçilik diye açıldığa ka
vuşturmak gereklidir, kanıımca. 

Eğer, üniversiteler Kanununun bu 3 ncü 
maddesi -olmasaydı 1968'elen bu yana Atatürkçü 
öğretim üyeleri gari.ei tutumda olan kişi'e ~n 
.karşısına., çıkamaz, Atatürk devrimlerini savu
namazdı. 

ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Allah!.. 
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BAHRİYE1 ÜÇOK (Devamüa) — İşte, an

cak bu kanımdan kuvvet Ankara Üni
versitesi içinde, medreseyi ihya etmek isteyen
lere karşı çıküabilmiştir. 

Bu nedenle 3 ncü maddenin (b) bendinin 
öner gemdeki biçimde değiştirilmesini takdirle
rinize saygıyle arz ediyorum. 

BAŞKAN — Hükümeitt. 
BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — Bir dakika

nızı rica 'edebilir miyim efendim ?.. 
BAŞKAN — Peki, «fendim. 

BAHRÎYE ÜÇOK (Devamca) — Bâzı sayın 
'arkadaşlarım, önergemin gerekçesi olarak sun
duğum hususilan bâzı nidalarla karşııladıüar.. Bu 
nidalar beniim sözlerimin olumsuz yönde yo-
rumlanışıydı. Her 'halde tecrübe görmediler. 
Parlâmentonun kailin duvarları arasında, dışa
rıda nelerin olup bittiğini görmed'Jler. Bunun 

içinden ge'len bir insan oilanaik burada hepini
ze saygıyle arz etmek isterim ki, yakın geçmişi
mizdeki medreselerin örneğine uygun olarak 
ve komşu Müslüman ülkelerdeki eş yüksek 
okullara uygun olarak İlahiyat Faikültesi'n'in 
programlarını değiştirilmeyi öneren arfeadaşfjar 
olmuştur ve maailesef onların bu arzudan ger
çekleşmiştir; benim, muhalefet şerhim olmasına 
rağmen. Çünkü, öyle hür dönem olmuşltur ki, 
muhalefet şerhimi ISenatoya ulaştırmadan önce 
habersizce bu yapılmıştır. 

Binaenaleyh, gördüğüm "tecrübe sadece bu 
değildir. Birçok şekil ellikler ortaya konulmuş; 
ben bunların şekilcilik olduğunu söylediğim 
aaman karşı çıkılmıştır. 

Daha fazıla açıklamak istemiyorum, "bunla
rın zabıtlara geçmesi de Türkiye Cumhuriyeti
nin 50 nei yılının kutlanacağı .günlerin arifesin
de iyi bir tarihî örnek olmayacaktır. 

Saygıları m! a efendim. (A. P. sıralarından 
«tSolcuilannlm ne oldu» sesleri) 

BAŞKAN — Önergeye Hükümet ve Komis
yon katılıyorlar mı? 

HÜSNÜ DÎKEÇLÎGİL (Kayseri) — Ben 
söz istedim. 

BAŞKAN •— fSöz mü istediniz, önerge aley
hinde mi? 

HÜSNÜ DÎKEÇLİGİL (Kayseri) — Evet. 
BAŞKAN — Tasrih etmediniz, onun için. 

Önerge üzerinde görüşülüyor, önerge aleyhinde 
söz istemek hakkınızdır, buyurunuz Sayın Di-
fecçligil. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGÎL (Kayseri) — Efen
dim, önerge verilebilir. Öğrencilerinin bilim 
anlayışı kuvvetli, tarihî millî şuura sahip, va~ 
/tanına, örf ve adetlerine bağlı milliyetçi, sağ
lam düşünceli aydınlar yetiştirme meselesi.. 

Şimdi, Türfciyemizin büyüık mütefeikkiri olan 
Ziya G-ökailp Bey medeniyet ile hars'ı birbirin
den ayırır. Eğer üniversiteler şimdiye kadar 
böyle bir mütefekkir çıkarsaydı ve böyle sos
yologlarımız olsaydı biz bu sıkıntıyı çekmezdik. 
Hars nedir, medeniyet nedir ? 

Medeniyet, beynelmileldir: Bütün dünya 
milletleri birbirlerinden medeniyet alış verişi 
yapmışlardır. Halihazırda gördüğümüz şu me
deniyet dahi bir milletin malı olamaz. Eski 
Mısır'ın, Etilerin, Anadolu'nun da, Selçuklu
ların da, Osmanlıların da Araplamn da, İslâm 
medeniyetinin de buna katlkısı vardır. Hattâ, 
«Avrupa'nın Üzerine Doğan İslâm Güneşi» diye 
bir Avrupalı ilim adamının yazmış olduğu eser 
calibi dikkattir. Meselâ, sıfır'ı bulan İslâm 
âlimleridir, ilk defa kürreyi ölçen onlardır. 
İbni Sina tıp alanında çalışmalar yapmıştır. 
İşte bütün bunlar medeniyettir, Avrupa bun
lardan çok şeyler almıştır. 

Gelelim örfe. Örf, bir milleti ayalkta tutan 
millî hasletlerin başında gelir. Örf, alınmaz. 
Bir millet, başka bir milletin örfünü aldığı 
tlaıkdirde dejenere olur, maymunlaşır, millet ol
maktan çıkar, yeryüzünden silinir. Örf, bir 

. milletin davranışı demektir. Meselâ, 1868'de 
hiç okuma - yazma bilmeyen Mikado'nun be
yannamesi ile Avrupa'ya acılan Japonya, bu
güne kadar örfünden, yanıi harsından hiçbir 
fedakârlık yapmamıştır; millet olaraık, ama me
deniyeti b arkalarından almıştır ve ona Japon' 
damgasını ve ruhunu vurmuştur. Onun için de 
bugün dünyaya meydan okumaiktadır. 

Şimdi bizim aile terbiyemiz ile Avrupa'nın 
aile terbiyesi bir değildir. Farz edelim, Ame
rika'nın aile terbiyesi bize uymaz. Eğer biz 
onu alırsaık örfümüzden fedakârlık yapmış olu
ruz. Örf de, dinin tesiri vardır; milliyetin te
siri vardır, milliyetin tesiri vardır. Meselâ, 
Arap da Islâmdır, Acem de Islâtmdır. Acaba, 
Arap'ın harsı, bizimikinin aynı mıdır? Değil
dir. Çünkü onda millî bir şuur vardır; millî 
dehanın katkısı vardır. Arap'ın harsı ile bi-
zimlkii birbirinin aynı değildir; ornlda Türk Mil
letinin tarihî gelişi itibariyle büyük tesiri var-
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dır ve ondan çok daha farklıdır. Meselâ, bir 
Arap ezan okunurken ayağını uzatır yatar, ama 
Türk katiyen bunu yapamaz. Arap, Kur'anı 
Kerim'i başının altına alır yatar, fakat Türk 
katiyen bunu yapamaz. Amerikalı çocuk baba
sının yanında ayağını uzatır, laubali şekilde 
oturur, Türk oturamaz; Türk, büyüğüne hür
met eder, saygılıdır. Yani, bütün bu davranış
lar örf ve âdettir. 

Okullarınızda çocuklarınıza bu terbiyeyi ver
mezseniz gaynimillî bir nesil yaratırsınız. Şim
di örf - âdetinden edinilen ve laubali olan, saç
larını omuzlarına kadar bırakan doçent ve pro
fesörleri düşünün; maalesef zamanımız yoktur, 
resimlerini kestim, niçin bu hale gelmişler, onu 
da izah edebilirdik; omuzlarına kadar saçlarını 
bırakan, lâubalileşen, erkekken kadmlaşan 
gençler işte örfünden, âdetinden soyulduğu 
için bu hale gelmişlerdir. 

Biz diyoruz ki, örf ve âdetlerine dikkat et
mesin üniversite, taklitçiliğinde devam etsin, 
ilmî değil de, ilmi almak gayet zor, zaten tak
lit ederek alıyor, darılmasın şimdi profesörle
rimiz, bütün eserleri aktarmadır, dünya ça
pında ilmî tetkiklere dayanan eserleri yoktur, 
yoktur, aktarma.. 

O halde, bu kolaydır, ama bu kolayı alıyor. 
Taklit de kolay; bu taklitleri de gayet kolay 
alıyor ve taklit ettiği için yozlaşmış bir genç
lik ortaya çıkıyor. Meselâ, Japonda: «Japon 
Mucizeleri ( adlı eserinde Mustafa Hakkı Akan-
sel - Allah rahmet eylesin - yazar, bir Japon 
genci Avrupa'da birincilikle mezun olur ve 
memleketine gelir Mikado'nun huzuruna çıkar, 
ama Avrupavari bıyık bırakmış. Mikado ona 
der ki, siz, Avrupa'da birincilikle mezun oldu
nuz, Japon milletinin yüzünü ağarttınız; fa
kat Japon gibi buraya gelmediğiniz için Japon 
milletine göre düşürdünüz. Bunun üzerine Ja
pon genci harakiride bulunur. Yani bu, Ja
pon milletinin örf ve âdetine sadakatini göste
rir, millî hasletlerine bağlı kalışını gösterir. 
Bu, yükselişinin yegâne sebebidir. Avrupa'ya 
talebelerini götürmüştür, birer birer onları 
kontrol etmiştir, ilmini almıştır; fakat taklit
çi olmamıştır; döndükten sonra da ilgili branş
larına yerleştirmiştir. 

Tanzimat bizde bunu yapmadığı için, mukal
lit bir nesil yetiştirdiği için işte biz orada kal

mışızdır; Japon ise İkinci Dünya Harbinden 
sonra dünyaya meydan okumuştur. 

Şimdi, ben fikirlerine hürmet ederim, ama 
sayın hanımefendinin «örf denince şu anlaşılır» 
demesine doğrusu katılamıyorum. Doçent ve 
sosyologlar örf ve âdetin ne demek olduğunu 
ayrı ayrı tarif etmişler. Meselâ, Alman ve di
ğer Avrupa milletlerinin medeniyeti Grek - Ro
men medeniyet esasına dayanır; yani, Romen, 
- Roma İmparatorluğu - ile Grek medeniyeti esa
sına dayanır, fakat şimdi Almanya ile Fran
sa'nın örf ve âdeti birbirinin aynı değildir. 
İngiltere ile Almanya aynı ırktan oldukları hal
de örf ve âdetleri birbiri e riınin aynı değildir. 
Baltık memleketlerinden İsveç aynı köke dayan
dıkları halde komşularının aynı örf ve âdeti 
içerisinde değildir. 

Demek ki, bir milleti ayakta tutan bu has
letlerdir; örfleridir, harsıdır, ama medeni
yette müşterek tarafları vardır. Medeniyette 
müşterek tarafları olduğu halde örf ve âdetle
rine sadık oldukları için edebiyat ve müzikleri 
de bir birinden farklılık arz eder. İşte mil
letleri ayakta tutan bu keyfiyettir. 

Onun için bu madde yerindedir. 
Beyefendiler, elbette milliyetçi insan yetiş

tireceğiz, mili etini sevmeyen, milletinin hayra
nı olmayan, insan olamaz. Ben, Hristiyan ço
cuklarına dahi, müdürlüğüm sırasında, biz 
Türk idik, siz bizi Türklüğümüzden ettirdiniz 
diyecek kadar millî şuuru vermişimdir?.. İşte 
Çetin Bey vardır, İçel Milletvekilidir, bana bir 
gün gelmiş yazmıştır, iftihar ediyorum diye. 
Bu vazifemizdir, millî Devlet olmak, millî ol
mak mecburiyetindeyiz. «Sayını oluyordu Jan 
Saıl'in evine gittim» dedi «anadilimiz nedir?» 
diye sorduk, «Rumca» deyince, av tüfeğini 
çekti, «ikinizi de öldürürüm, Türkçe yazdıra
caksınız» dedi. Ben onu milletime kazandır
mak mecburiyetindeyim. Babası Maliye Ba
kanlığı yapmıştı Suriye'de sergi açtık, Türkçe 
biliyor, çıktı oraya sergide, «Sen Arap değil 
misin» dedi, «Arap olduğumu bilirsem, şim
di bileklerimi keser o kanı oraya akıtırım» de
di. Eğer bütün Türk öğretmeni bu millî şuuru 
aşılasaydı, bugün Türk Milleti kargaşalığın 
içerisine girmezdi, «Benim nüfus kâğıdımda 
Türk yazılı, ama Türk değilim, dinim İslâm 
değildir» demezdi. Bunu, hiçbir üniversite
nin, hiçbir eğitim müessesesinin dedirtmeye 
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hakkı yoktur. O zaman anarşi başlar, bunda 
hassas olmalıyız. 

Türk Milletini yıkmak için, örf ve âdetin
den saptırmak için çok cereyanlar var. Gre-
gorios Rus Çarına söylemiş, «Türkler örf ve 
âdetine bağlıdır, örf ve âdetinden edeceksiniz, 
ahlâkını bozacaksınız yoksa harpte yikamazsı-
nız. Ondan sonra dinini yıkacaksınız» demiş
tir. Efendim bunu bizim iç düşmanlarımız ya
pıyor. «Dininden edeceksiniz» diyor, bunu 
Rus Çarına göndermiş, vesikası yayınlanmış 
ve «Gururlu bir millettir diyor, bir an kuvvet-
lenseler dahi dış borçlara alıştıracaksınız» di
yor, bunlar tarihî gerçeklerdir. Bu tarihî 
gerçeklerin karşısında elbette biz bu maddenin 
kalmasını isteyeceğiz, elbette tasarının en iyi 
tarafı bu maddedir diyeceğiz. 

Yeri geldiği vakit Sayın Bakan «Arkada
şım tasarıyı okumadı» dediler. 37 nci maddeyi 
verdim; kürsü usulü bakidir devam ediyor. 
Bunun da olmamasını isteyeceğiz, ama biz iyi
ye iyi, güzele de güzel diyeceğiz. Saygılarım
la. (A. P. sıralarından «Alkışlar») 

BAŞKAN — Önergeye Hükümet ve Komis
yon katılıyor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN
DER CENAP EGE (Aydın) — Katılmıyoruz. 

KÖY İŞLERİ BAKANI ORHAN KÜRÜM-
OĞLU (Bitlis) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katıi-
ımıyor. Önergenin dikkate alınmasını oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İkinci bölüm 
Üniversiteler üstü kuruluşlar 
Devlet denetimi ve gözetimi 
I - Yüksek Öğretim Kurulu 

Tanımı 

Madde 4. — Yüksek Öğretim Kurulu; Yük
sek Öğretimin bütünlüğü anlayışı içinde çağdaş 
bilim ve teknolojinin gereklerine ve Devlet 
Kalkınma Plânının temel ilke ve politikalarına 
uygun olarak yüksek öğretim alanına yön ver
mek amacı ile, gerekli inceleme, araştırma ve 
Ideğerlendirmeleri yapmak, yüksek öğretim ku
rumları arasında koordinasyonu sağlamak, uy

gulamaları izleyerek yetkili makam ve mercilere 
önerilerde bulunmakla görevli bir kuruldur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kuruluş ve işleyişi 
Madde 5. — Yüksek Öğretim Kurulu, Millî 

Eğitim Bakanının başkanlığında, her üniversi
tenin yetkili organınca profesörler arasından 
2 yıl için seçilecek birer temsilci ile kuruldaki 
üniversite temsilcileri sayısı kadar ayrı süre ile 
Millî Eğitim Balkanının teklifi üzerine Bakan
lar Kurulunca atanacak üyelerden kurulur. Bu 
şekilde atananlar arasında resmî yüksek öğre
tim kurumları, Maliye, Millî Eğitim, Genç
lik ve Spor bakanlıkları ile Devlet Plânlama 
'Teşkilâtından ve Türkiye Bilimsel ve Teknik 
Araştırma Kurumundan en az birer üyenin bu
lunması şarttır. 

Yüksek Öğretim Kurulunun göstereceği üç 
'aday arasından Millî Eğitim Bakanı tarafından 
bir genel sekreter tayin edilir. Genel Sekre
ter toplantılara oy hakkı olmaksızın katılır. 

Genel Sekretere bağlı olarak, sekreterlik 
işlerini ve kurulca verilecek diğer görevleri yü
rütmek üzere Millî Eğitim Bakanlığında bir 
sekreterya kurulur. Bu sekreteryada ayrıca, 
eğitim araştırmaları, plânlaması koordinasyo
nu yapacak ve eğitimle ilgili çalışımalaırı düzen
leyecek, yeteri kadar uzman bulundurulur. 

Yüksek Öğretim Kurulu Millî Eğitim Baka
nının daveti üzerine toplanır. Üyelerin üçte 
birinin isteği halinde toplantı yapılması zorun
ludur. 

Yüksek Öğretim Kurulu çalışma usulünü 
kendisi tayin eder ve bu husus bir yönetmelikte 
gösterilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Görev ve yetkileri 
Madde 6. — Yüksek Öğretim Kurulunun gö

rev ve yetkileri şunlardır: 
a) Yüksek öğretim alanında yeni kurum

ların açılması, mevcutların geliştirilmesi, insan-
gücü ihtiyaçlarının karşılanması, yatırımların 
ve kaynakların etkili bir şekilde kullanılması, 
yüksek öğretim alanının muhtaç bulunduğu öğ
retim ve araştırma elemanlarının yurt içinde ve 
yurt dışında yetiştirilmesi için kısa ve uzun 
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vadeli plânlar hazırlamak ve ilgili 'kuruluşların. 
senatolarca tespit edilen ideal kadrolarını den
geli bir şekilde düzenlemek; 

b) Üniversite ve diğer yüksek öğretim ku
rumlarını ilgilendiren kanını ve tüzük tasarıla
rını inceleyerek görüşlerini bir ay içinde Millî 
Eğitim Bakanlığına sunmak; 

e) Öğrenim ve öğretimıin Devlet Kalkınma 
Plânı hedeflerine uygun olarak yürütülmesini 
sağlamak amacı ile üniversitelerin özelliklerini, 
(kapasitelerini, iıısangüoü ve maddî ihtiyaçları
nı dikkate alarak gerekli gördüğü öğretim dal
larında dönem sayısının artırılması, paralel 
öğretim veya gece öğretimi yapılması hususun
da önerilerde bulunmak; 

ç) Üniversitelerin, yüksek öğretimin bü
tünlüğü çerçevesi içinde, yüıksolk dereceli okul
lara akademik yönelen yapabilecekleri yardımla
rı ve bu alandaki gözetim hizmetlerinin esasla
rını ilgili kurumlarla birlikte saptayarak, gere
cini istemek ve sonuçlanın izlemek; 

d) Görevlerine ilişkin çalışma sonuçlarını 
her yıl bir rapor halinde yayınlamak; 

e) Kalkınma plânının gerektirdiği araştır
ma konuları ile özel araştırma fonlarının üni-
versitelere dağıtımını üniversitelerarası işbirli
ği halinde yapmak; 

f) Yüksek öğretim kurumlanılın öğrenci
lerinden alınacak ücret ve harçlar konusunda 
gerekli esasları tespit etmek ve denkliği sağ
lamak ; 

g) Uluslararası Bilimsel Kuruluşlara ka
tılmak amacım güden, Millî Komiteler kurmak, 
denetlemek ve gereken malî desteği sağlamak; 

h) Bu kanunla verilmiş diğer görevleri 
yapmak ve yetkileri kullanmak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyle ilgili verilmiş 
önergeler var sırasıyle takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülen tasarının 6 ncı maddesinin (A) 

(bendinin Hükümet tasarısındaki metne uygun 
olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmesini say
gılarımla öneririm. 

Hüseyin öztürk 
Sivas 

Madde 6. — (a) Yüksek öğretim alanında 
yeni kurumlar açılması, mevcutların geliştiril
mesi, insan gücü ihtiyaçlarının karşılanması, 

y alımlıların ve kaynakların etkili bir şekilde 
kullanılması, yüksek öğretim alanmun muhtaç 
olduğu öğretim ve araştırma elemanlarının 
yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilmesi için 
kısa ve uzun vadeli plânlar hazırlamak. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk f 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş

kanım Önerge farklıdır, böylece oylanması
nı istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. Hükümet ve 
Komisyon katılıyor mu efendim ? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN
DER CENAP EGE (Aydın) —Katılmıyoruz. 

KÖY İŞLERİ BAKANI ORHAN KÜRÜM-
OĞLU (Bitlis) — Katılmıyonız. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon öner
geye katılmıyor. Önergenin dikkate alınması
nı oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

•Sayın Öatürk, iki önergeniz var, 6 ncı mad
denin (O) fıkrasıyle ilgili. İkincisi belli, 6 ncı 
maddenin (Ç) fıkrasının aşağıdaki önerilen şe
kilde değiştirilmesini» diyorsunuz ve aşağıda 
değişik şeklini koyuyorsunuz, fakat birinci
sinde «tasarının 6 ncı maddesinin (Ç) fıkrası
nın kaldırılmasını ve üniversitelerin üniversite 
dışındaki yüksek dereceli okullara akademik 
yönden yapabilecekleri yardımların düzenlenip 
gerç. ekleştirilin esinin Üniversitelerarası Kurula 
•bırakılması ve bu cümlenin 9 ncu maddeye eklen
mesini» istiyorsunuz ki, usulüne uygun bir ya
zılış tarzı yok, ne demek istediğinizi izah etme
nizi rica edeceğim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kanım, iki şey birbirinden farklı. Eğer birin
cisi yani, 9 ncu maddeye ilâvesi gereken öner
ge kabul edilirse ötekinin konulması gerekmez 
(bunu rica ediyorum. 

BAŞKAN — Bu kabul edilmediği takdirde 
ikincisinin konmasını istiyorsunuz. Peki efen
dim. 

Şimdi, birinci önergeyi takdim ediyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Tasarının 6 ncı maddesinin (Ç) fıkrasının 
kaldmlmasını ve üniversitelerin üniversite dı
şındaki yüksek dereceli okullara akademik yön
den yapabilecekleri yardımların düzenlenip gev-
çeki estirilmesinin Üniversitelerarası Kurula bı-
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Takılması ve bu cümlenin 9 neu maddeye eklen.-
mesinıi saygı ile öneririni. 

Sivas 
Hüseyin Öztürk 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılı
yor mu efendim1? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN
DER CENAP EGE (Aydın) — Katılmıyoruz. 

KÖY İŞLERİ BAKANI ORHAN KÜRÜM-
OGLU (Bitlis) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyor. Önergenin dik
kate alınmasını oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
»edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

İkinci önergeyi takdim eıdiyorıım. 

Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 
Tasarının 6 ncı maddesinin (Ç) fıkrasının 

aşağıda önerilen şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim . 

ıSivas 
Hüseyin Öztürk 

Madde 6. Fıkra (ç) — Üniversiteden yük
sek dereceli okullara, üniversitelerin yapacak
ları akademik yardımların düzenlenip gerçek-
leştinilebilmıesi ve gözetiminin yapılması Üni
versitelerarası Kurulca yürütülür. 

BAŞKAN — Önergeye Hükümet ve Komis
yon kaitılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN
DER CENAP EGE (Aydın) — Hayır, katılmı
yoruz. 

KÖY İŞLERİ BAKANI ORHAN KÜRÜM-
OĞLU (Bitlis) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergenin dikkate alınmasını 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Bir başka önerge var, takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Üniversiteler kanun tasarısının 6 ncı madde-

mrân (f) fıkrasının metinden çıkarılmasını say
gılarımla öneririm. 

Sivas 
Hüseyin Öztürk 

BAŞKAN — Önergeye Hükümet ve Komis
yon katılıyor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN
DER CENAP EGE (Aydın) — Katılmıyoruz. 

KÖY İŞLERİ BAKANI ORHAN KÜRÜM-
OĞLU (Bitlis) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergenin dikkate alınmasını 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
'etmeyenler... Kaibul edilmemiştir. 

Bir başka önerge var, takdim ediyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Üniversiteler kanun tasansınm 6 ncı madde

sinin (f) fıkrasının' aşağıdaki şekilde değişti-
tirilmesini saygıyle öneririm. 

Sivas 
Hüseyin Öztürk 

Madde 6. — (f) Yüksek öğretim kurumla
rının sömestr sayı ve süreleri konuşumda gerek
li esasları saptamak, denkliği sağlamak ve öğ
rencilerden alınacak ücret ve harçlarla ilgilii 
hususlarda sağlam ve isabetli kararlar almak; 

BAŞKAN — Önergeye Hükümet ve Komis
yon katılıyor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN
DER CENAP EGE (Aydın) — Katılmıyoruz. 

KÖY İŞLERİ BAKANI ORHAN KÜRÜM-
OĞLU (Bitlis) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergenin dikarte alınmasını 
oylarınıza arz ediyorum. Kaibul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Bir önerge daha var, takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Üniversiteler kanun tasarısının 6 ncı mad

desinin (ç) bendinin aşağıdaki biçimde değiş
tirilmesini saygıyla öneririm. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Bahriye Üçok 

(ç) Üniversitelerin, üniversite dışındaki 
yüksek dereceli okullara akademik yönden ya
pabilecekleri yardımların düzenlenip gerçekleş
tirilmesini Üniversitelerarası Kurula önermek; 

BAŞKAN — Sayın Üçok, izah edecek misi
niz? 

BAHRİYE ÜÇOK (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.), — Müsaade ederseniz efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BAHRİYE ÜÇOK (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Yüksek Öğreltim Kurulu, kuruluş tarzı iti

bariyle üniversite dışı bir kuruluştur. Kurulda 
üniversite temsilcilerinim bulunması, bu niıteli-
ğıi ortadan kaldırmaz. Bu haliyle YÖK, Anaya
sanın, üniversitok.rin keradMeriiiin s©çeMîecek-
leri organlar eliyle idare edilmesi hükmüne ay
kırıdır. Niteknlm, Devlet Mimarlık ve Moihen-
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dişlik Akademileri Kanununun bâzı hükümleri
ni iptal eden Anayasa Mahkemesi, Millî Eğitim 
Bakanının Akademilerarası Kurula başkanlık 
etmesini ve bu kurulu toplantıya çağırabilme-
sini öngören kanun hükmünü Anayasaya aykı
rı bularak iptal etmiştir. 

YÖK'e tanınan yetkiler ieraî bir nitelik ka
zandığı anda ise, bu aykırılık çok daha açık 
bir şekilde ortaya çıkacaktır. 

Önerimizin ilişkin olduğu 6 ncı maddenin 
(ç) bendi bu niteliktedir. Zira, YÖK'e üni
versitelerin diğer yüksek öğretim kurumlarına 
yapabilecekleri yardımlarını saptamak gereğini 
istemek ve sonuçlarını izlemek gibi üniversite
lerin akademik faaliyetlerine ve yönetimlerine 
müdahale imkânını veren yetkiler tanınmıştır. 

Mümkün olduğu derecede Anayasaya uy
gunluğu sağlamak bakımından bu (ç) bendinin 
«Üniversitelerin, üniversite dışındaki yüksek 
dereceli okullara akademik yönden yapabilecek
leri yardımların düzenlenip gerçekleştirilebilme
sini Üniversitelerarası Kurula önermek;» biçi
minde değiştirilmesini saygıyle tasviplerinize 
sunuyorum. 

Sözlerimi bitirirken küçük bir açıklama yap
mayı da müsaadenizle arzu etmekteyim. 

Sayın Hüsnü Dikeçligil biraz önce... 
BAŞKAN — Sayın Üçok, cevap verme yet

kiniz yok efendim. Çünkü, önergenizi izah 
için söz aldınız. 

Önergeye Hükümet ve Komisyon katılıyor 
mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN
DER. CENAP EG-E (Aydın) — Katılmıyoruz. 

KÖY İŞLERİ BAKANI ORHAN KÜRÜM-
OGLU (Bitlis) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergenin dikkate alınmasını 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

II - Üniversite Denetleme Kurulu 
Tanımı ve kuruluşu 

Madde 7. — Üniversite Denetleme Kurulu, 
•üniversiteler üzerinde Devletin gözetim ve de-
nJetimini sağlamak üzere Başbakanlığa bağlı ola
rak çalışan bir kuruluştur. 

Kurul; Başbakanın başkanlığında, Milî 
Eğitim Bakanı, Adalet Bakanı, bu kanuna ta
bi üniversitelerin rektörlük yapmış öğretim üye
leri arasından kur'a ile üç yü süre için seçilmiş 
üç üye, Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarı, 
Millî Güvenlik Kurulunun dekanlık yapmış öğ
retim üyeleri arasından üç yıl süre için seçece
ği bir üyeden kurulur. 

Başbakanın katılmadığı haillerde kurula Mil
lî Eğitim Bakanı Başkanlık eder. 

Kurulun sekreterlik işleri Başbakanlık tara
fından düzenlenir ve yürütülür. 

'BAŞKAN - - Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üve v.:r mı"? 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Evet, Sa
yın Başkan. 

KÂMİT KARAYELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Sayrı Başkan. önergeni var, söz istiyorum. 

BAŞKAN — önergenize, sıra geldiği zaman 
ve re vim efendim. 

Buyurun. Sayın Öztürk. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 

Bu madde üzerinde verilmiş önergem de var. 
Bu arada maddenin getiriliş şekli hakkında Sa
yın Atala;vm burada hukukî yönünü izah etti
ği g'bi. lıem Anayasanın bazı kurullara verdiği 
yetkinin kullanılış şekli bakımından, hem de bu 
kurulun tamamen özerk üniversitenin özerklik 
gücünü siyasî gücün altına alacak şek]e sokul
ması bakımından bu maddenin düzeltilmesi için 
önerge vermiş bulunuyoruz. 

Durum şudur: Bu Üniversiteler Kanununun 
7 ne i maddesindeki Üniversite Denetleme Ku
rulunu şu üyeler meydana getirmektedir: Siya
sî iki idamı başı, yani Başbakan, Millî Eğitim 
Bakanı. Adalet Bakanı, Devlet Plânlama Teşki
lâtı Müsteşarı ve Anayasayla görev verilmiş 
edan ve bu da Devletin alacağı kararlara ışık 
tutacak somut delilleri vermek, bu imkânları 
yaratmak olan ve bunun dışında hiçbir görevi 
olmayan Millî Güvenlik Kurulunun dekanlık 
yapmış öğretim üyeleri arasından üç yıl süre 
için seçeceği bir üyeden başka üniversitelerde 
eskiden rektörlük yapmış öğretim üyelerinden 
üç tanesi. 

Bu da göstermektedir ki, bu kurulda beş ta
ne siyasî iktidarın taraftarı kişi, üç tane de 
rektör olacak. Ağırlık tamamen siyasî iktidarın 
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elindedir Yani, üniversitelerin bugünkü siste
mi içerisi'ide üniversite için denetleme, ki, ar
tık dünyada kabul edilmiş bir denetlemedir. Bu
nun üzerinde, başka türlü, bunu aşan, bunu 
gölgeleyen bir sistem yoktur demokratik ülke
lerde. Biz bu madde ile bunu getiriyoruz. 

Bu bakımdan, Anayasanın gereği olan denet
leme işini'] Devlet tarafından sağlanması ya
nında, özerk üniversitelerin temsilcilerinin de 
bu kurulda çoğunlukta olması, bilimin özerklik 
içinde olunması ve özerk üniversite sistemi an
layışı bakmımdan faydalı olacaktır kanaatinde
yim. Ayrıca, memur seviyesindeki bir müsteşa
rın böyle bir kurulda, yer alıp almaması husu
sunda da Millî Eğitim Bakanı adına Millî Eği
tim Bakanlığı Müsteşarı, meslekî yönden bulu
nabilir deıiz, ama bir plânlama müsteşarının 
bulunmasını uygun görmeyiz. Ayrıca yine kısa
ca bahsettiğim gibi, Anayasanın İ l i ne i madde
sinde Millî Güvenlik Kuruluna yalnızca, Hükü
mete .millî güvenlikle ilgili kararların alınma
sında ve koordinasyonun sağlanmasında gerek
li temel görüşleri tavsiye yetkisi verilmiştir. 

Bu itibarla, anayasal organa Anayasanın ön
görmediği bir görevin kanunla verilmesinin 
mümkün olamayacağı ve Anayasaya aykırı dü
şeceği gerekçesiyle, bu maddenin yen i dem ted
vini gerektiği kanaatiyle bir önerge vermiş bu
lunuyorum. Bu madde yüzünden bu yasa batar
sınız Anayasa Mahkemesinde iptal edilebilir, 
çünkü bu konuda katı hükümler var. 

Bu bakımdan bir değişiklik önergesi ver
dim, kabul edilirse bu yöndeki bir hukukî ha
tanın da imlenmiş olacağı kanaati ile teşekkür 
eder, önergeye olumlu oy verilmesini istirham 
ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — 'Buyurun Bayın Kara\ dioğlu. 

KÂMİL KARAVELIO&LU ('Tabiî Üye) — 
• Muhterem arkadaşlarım, en önemli tartışma ko
nusu istidadı taşıyan madde olarak ben bu 
maddeyi {->. örüyorum. 

'Tümü üzerinde yaptığını konuşmada arz et
tiğim gibi. Anayasa Mahkemesi kararıyle, idarî 
özerkliğin, bilimsel özerklikten ayrılamayacağı 
hükme bağlanmıştır. Anayasanın 120 nci mad
desinde «Üniversiteler Devletin denetim ve gö
zetimi altındadır» hükmü kanunlaşmış olması
na rığnıen, burada Devlet yerine Hükümet ge
tirilmiştir • Hükümet kendiliğinden bir tartış

manın hedefi kılınmıştır. Bunda fayda yok, ben 
değmez gömüyorum. 

Disiplin tatbikatı için, Başbakanın bulundu
ğu bir heyete, son derece siyasî ağırlığı olan bir 
heyete, .3 bakanın olduğu bir heyete savcılık 
yaı^ırıyorsunuz. Görevleri biraz sonra 8 nci 
maddede gelecek. Hükümeti kendiliğinden üni
versitenin karşısına geçirmeyiniz; lüzum yek. 

Bakın şunları tespit ettiını; bu kanunun 41 
nci maddecinde üniversitenin bilimsel denetimi, 
kendi içinde yaptığı 'denetim, yetersizlikten do
layı kürsü ve bölüm başkanlığından uzaklaştır
ma, kısa süreli görevini durdurma, uzun süreli 
durdurma, görevinden çekilmiş sayma... Dene
tim olarak bir maddede bunlar var. 

Madde 59. —• Disiplin ve ceza işleri; Devret 
Memurları Kanununun hükümlerine tabidir bü
tün üniversite öğretim üyeleri. Ye tamamlayıcı 
hükümler. . 

Madde 60. — Öğretim üyelerine ve yardım
cılarına verilecek cezalar; 

«a) Uyarma» diye başlıyor (b, c, d, e, f, g, h.) 
diye maddeler devam ediyor, huzurunuzda 
okunacak. 

Bu konuda bugün bir tartışma yoksa, sade
ce geçmişteki tartışmalarda üniversitenin ye
tersizliğinden dolayıdır. Yoksa tasarının bu
günden en çok itiraz edilen maddesi budur ve 
bugün daha bir kısım üniversite üyeleri diyor 
ki, «Bu konu derhal Anayasa Mahkemesine gi
decektir.» Derhal gitmese bile, bildiğiniz gibi 
üniversitenin her an Anayasa Mahkemesinde 
dâva açmak yetkisi vardır ve her an Anayasa 
Mahkemesine gidecek, kendiliğinden bir tartış
ma konusu çıkacaktır. 

Kaldı ki, burada büyük bir açık veriliyor; 
Devlet yerine Hükümeti koymuşsunuz. Hükü
meti hem kendiliğinden hedef haline getiriyor
sunuz, hem de Anayasaya karşı bir açığı daha 
kanunu vazederken koymuşsunuz. Tümünde 
de ifade ettim, bir tarafta Hükümet bir tarafta 
üniversite. Çok temenni ederim ki, bu müessese 
olumlu olarak, tartışmasız olarak ve üniversite
nin dertlerine ışık tutacak şekilde, idareyi ba
sirete sevk edecek şekilde işlesin; fakat bir di
siplin müessesesi olarak kurulmuş, bir üst di
siplin kurulu; içinde bir savcılık müessesesi var. 
Bu yetmiyormuş gibi, sonundaki bir fıkra ile 
«Acele hallerde bu yetkiyi Millî Eğitim Baka
nı kullanır» deniyor. Bir organ kurmuşsunuz 
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yetkiyi Millî Eğitim Bakanına bırakmışsınız. 
Türkiye'deki uygulamada bu ne demektir; yet
kinin kendiliğinden Millî Eğitim Bakanlığınca 
kullanılması demektir. 

jSekreteryayı Başbakanlık yapacaktır. Baş
bakanlıkta belli bir büro veya görev verilen 
bir büro yapacaktır. İşleri kim yapacak? Ta, 
Kurul belli bir maksat için karşı karşıya gelin
ceye kadar Başbakanlıktaki bir büro yapacak
tır. Sonra, bu kurulun teşekkülünde gözetilen 4 
•hükümetten, 4 üniversiteden üye alınmasının 
siyasî ağırlığı bir midir, oy ağırlığı bir midir? 

Kaldı ki, bir mesele daha var; Millî Güven
lik Kurulu bir eski dekanı seçecek. Ne lüzum 
var Millî Güvenlik Kurulunu böyle bir mesele 
ile karşı karşıya getirmeye? yani, iyi kurul
mamış bir müessese, görevleri daima şimşek çe
kici bir müessese, tartışma yaratıcı bir mües
sese; değmez. «Devletin denetimi ye gözetimi 
ve gözetimi altındadır».. 'Devlet bu denetim ve 
gözetimi başka metotlarla kullanmalıdır: Üni
versite araştırmalarıyla kullanmalıdır, üniversi
tenin dertlerine sahip çıkarak kullanmalıdır, 
kanun ihtiyaçlarını gidererek kullanmalıdır, ya
ni olumlu yolla kullanmalıdır; Bir disiplin 
müessesesiyle bir ceza müessesesini harekete ge
tirmekle, bir Başbakanı savcı yerine koymakla 
değil. Yanlıştır, yanlış tanzim edilmiştir; özerk
liğe en ters düşen madde budur, en çok tartış
ma çekecek olan madde budur. Anayasa bakı
mından en çelişik madde budur. 

Bize yöneltilen eleştirileri, tenkidleri cevap
landırmaya değer bulmuyorum, lüzum da gör
müyorum, illâ bir tartışma için huzurunuzda 
değilim. Birçok değişiklik önergeleri verebile
ceğim halde şartları bildiğim için vermiyorum; 
fakat bu konu üzerinde hassasiyetle duruyo
rum. Geleceğin tartışma merkezi burasıdır. Lü
zum yoktur, yanlış tanzim edilmiştir. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN" — Buyurun Sayın Dikeçligil. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri), Efendim, 
bu 7 nci madde daha da geniş tutulabilirdi ve 
hakikaten bir yenilik getirecekse ve ileride ih
tilâflar doğurmayacaksa, üniversite yönetimine 
öğrenciler de iştirak edebileceklerse, Orta -
Doğu Teknik Üniversitesindeki mütevelli heye
ti şeklinde bir kontrol sistemi şekli daha yerin
de olabilir. 
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Benim kanaatimce, tasarının .müzakereleri 
safhasında, hazırlanması safhasında fikirleri 
alınan kuruluşlar içinde en güzel teklifi Ata
türk Üniversitesi yapmıştır: İngiltere'den misal 
vermiştir, orada denetlemenin nasıl olduğu yo
lunda geniş geniş izahta bulunmuştur ve hattâ 
rektörlerin dahi dışarıdan seçilebileceğini ifa
de etmiştir. Üniversitelerarası konsey diyor, 300 
kişi; 150 kişisi üniversite denetim kurulu olu
yor. Bu 150 kişinin içinde profesörler olduğu 
gibi dışarıdan göreve çağırılanlar da var; bun
lar da olgun kişiler. İşte bunu Atatürk Üniver
sitesi istiyor. Yukarıda Komisyonda ben bu 
izahatı dinledim. Atatürk Üniversitesi «Bu ger
çekleri ihtiva etmediği takdirde biz bu tasarıya 
reform tasarısı diyemeyiz» diyor. Hakikaten 
Atatürk Üniversitesinin bu güzel teklifi bu 
maddede yer alsaydı, seçim bu esasa dayansay-
dı ve halk da bizim ortaokullarda liselerde ol
duğu gibi aile birlikleri sisteminde biraz katkı
da bulunsaydı bu tasan biraz daha yumuşak, 
biraz daha güzel olabilirdi. 

Şimdi, ileride, buna hükümet baskı yaptı, fi-
lânketti, falan etti şeklinde sözler söylenecek, 
ihtilâflara sebebiyet, verilecektir. Arz ettiğim 
ıgi'bi ünirevsitelerin bir kısmına kulak verilmiş 
bir kısmına verilmemiştir. Çok genç olan bu 
üniversitemizin incelemeleri şayanı dikkattir, 
şayanı tavsiyedir, üzerinde durulması lâzım ge
len fevkalâde güzel bir tekliftir, Türkiye'nin 
şartlarına çok iyi adapte edilmiştir. Bu mad-
bunları ihtiva etmiş olsaydı ileride buna kim
se bir şey diyemezdi, üniversite çok daha iyi 
murakabeye tabi tutulmuş, kontrol edilmiş ola
caktı. Kanaatime göre bu madde, üniversitele
rin, bilhassa Atatürk Üniversitesinin güzel tek-
Jif'ne yer verilmeden tedvin edilmiş bir madde
den ibarettir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Gündoğan, buyurunuz 

efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Beni bu madde üzerinde söz almaya sevke-
den saiki maddenin kapsadığı esaslar yanın--
da, değerli Bakanın, kanunun tümü üzerinde 
yaptığı beyanlar arasında mensup olduğum 'gru
bun sözcüsünün bâzı lafızlarım da dile (getire
rek gerçekten devlet adamlığı yanında henüz 
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kaybetmediği siyaset adamlığı alışkanlığını da 
göstermiş olması teşkil ediyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu madde, grubuma 
mensup Öztürk arkadaşımın kanunun tümü 
üzerinde konuşurken vaki beyanlarında kul
landığı kelimeyi hatırlamıyorum, amma sayın 
Bakana itimat ediyorum, gerçekten o kelime
nin - ben kelimeyi aynen kullanmak yahut de
vam ettirmek istemem - müteradifi olarak bir 
aldatmacanın, hem de genel bir aldatmacanın 
ioseri, mahsulü olduğu belli. Zaten bu kanunu 
ve bu maddeyi, hattâ bundan sonra gelecek 
maddeyi tek başına mütalâa ettiğiniz zaman, 
pek çok sözler söylersiniz, anıma bunların hep
si teknik mahiyette olur. Aslında, arkadaşımın 
da söylediği gibi aldatmaca 12 Mart 1'971'den 
başlamış devam edip gidiyor. Bir bütün içine 
getirilmiş adacıklar halinde Adalet Partisi zih
niyeti kemakân 12 Mart Muhtırası gölgesinde 
memlekete bir fırsatı ganimet bilire esine yer
leştirilmek isteniyor; İşin aldatmaca tarafı bu
rasıdır. 

Öyle ki, şimdi huzurunuzda tetkik etmekte 
bulunduğumuz bu kanun, gerçekten millî eğitim
de ve özellikle üniversite, yüksek öğretimde duyu
lan bir ihtiyacı gidermeyi smaelavan ve iktidar
da bulunan bir partinin hazırladığı, görüşlerini 
aksettirdiği bir kanun olmaktan çok daha b^ska 
vasıf ve mahiyettedir. Samvomm ki. 12 Mart 
Muhtrası olmasaydı Adalet Partisi iktidarda bu
lunduğu sürede üniversiteler hakkında bir düzen
lemeye gittiği zaman böylesine bir kanun eretir
meye cesaret edemezdi, amma 12 Mart Muhtıra
sı, Anayasada öngörülen reformların yapılma
ması nedeniyle memlekette anarşi, kardeş kavga
sı, sosyal ve ekonomik huzursuzlukların yaratıcı
sı ve Atatürk'ün hedef verdiği uygarlık seviyesi
ne ulaşma ümidini kamuoyunda yitirmişliği ve 
Türkiye Cumhuriyetinin geleceğinin ağır bir 
tehlike içine düşiirülmüşlüğünü dile getiren 12 
Mart Muhtırasında Anayasa değişikliği emri yok
tur, amma 12 Mart Muhtırasından sonra, Parlâ
mentoda çoğunluğu elinde bulunduran Adalet 
Partisi, durumun da nezaketinden bilistifade ön
ce Anayasayı değiştirmeyi sonra da deriştirdiği 
Anayasaya uygun saydığı, fakat değiştirdiği Ana
yasa hükümlerinde geçen bu kanunlardaki hü
kümleri Türk Milletini; tabiî ki başta 12 Mart 
Muhtırasını verenleri reform yapıyorum aldatma

cası içine getirmiştir ve arkadaşınım sözü haklı
dır: Aldatmaca buradadır. Adalet Partisinin 
programında, üniversiteler hakkında bir kanun 
çıkarıldığı zaman yer alması gereken hükümler 
bunlar değildir. 

Şimdi bu madde, düpedüz 120 nci maddede 
yer almış bulunan «Devlet gözetimi ve denetimi» 
sözcüğünden ve hükmünden yararlanmak sure
tiyle üniversiteleri bilimsel ve idarî özerklikten 
tamamıyle mahrum hale getirmek, onları Devlet 
tarafından değil de Hükümet eliyle bir ilkokul 
gibi yönetmek isteyen bir zihniyetin ta aynasıdır. 
ta kendisidir. Hemen söyleyeyim: hukukta bili
nen bir gerçektir: Devlet ve Hükümet aynı şey
ler değildir. Devlet başka bir müessese-i hukuki
yedir, hükümet başka bir müessese-i hukukiyedir. 
Ne devlet hükümetin ne hükümet, devletin yerine 
kaim değildir. Birbirlerine etkilidirler, birbirle
riyle bağdaşıktırlar, amma birbirlerinin yetkile
rini kullanmaya hukukî olanak verilmemiştir; ne 
hukuk ne de Anayasa bunu öngörmemiştir. Bi-
diğiniz gibi, bizim Anayasa sistematiğimizde yet
kiler iki müesseseye tanınmıştır: Biri yasama iş
lerini yapan Meclislere, diğeri de yargılama iş
lerini yapan mahkemelere. Hükümetlere, doğal 
ve Anayasal bir yetki verilmemiştir; Hükümet
lere görev verilmiştir. Bunu Anayasa yapıcıla
rı bilerek koymuşlardır; ama siz her çıkardığı
nız kanunda Hükümeti veya hükümetin bir kı
sım azalarını bütün Devlet müesseselerinin içi
ne yerleştirirseniz Anayasa da yetki sahibi ol
mayan Hükümeti bütün toplum hayatında, mil
let hayatında, baştan aşağı yetkili kılar. İşte bu
na hukuk müsaade etmez. 

Devletin denetim ve gözetimi Anayasanın 
emridir. Doğrudur; ama Devletin denetim ve 
gözetimini Devlet yapacaktır. Devlet ise, sade
ce hükümetten ibaret değildir. Devleti teşkil 
eden kurumlar sayısızdır. Devlet kendi yetki
lerini devredeceği yeni kurumlar da kurabilir; 
ama devlet böyle bir ihtiyaç görmediği hakle, 
sivasal iktidar Devletin yetkilerini hükümete 
devredeceği yollar takip -ederse, o zaman dene
tim ve gözetim Devletin değil, hükümetin dene
tim ve. gözetimi olur. Oysa Anayasa buna mü
sait değildir. 

Kaldı ki Sayın Karavelioğlu'nun elediği gi
bi, çoğu kez tek başına bir yetkiyi bu madde 
ile vermiş oluvorsunuz Millî Eğitim Bakanına 
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ve bunun adına «Üniversitelerin Devlet adma 
denetim ve gözetimi» diyorsunuz. Bu, gerçekten 
üniversiteler üzerinde Devletin denetim ve gö
zetim hakkını kullanmaya elverişli bir hukuk 
düzeni kuruyorsunuz, kuruluyor, kuruyorlar 
şeklinde telakkiye müsait değildir. Düpedüz 
peşin bir hükümden hareket ediliyor. Üniver
siteler, 2 nci maddede yazıldığı gibi, bilimsel ve 
idarî özerklik içinde çalışan müesseseler denir
se densin; ama biz işte burada koyduğumuz 
maddedeki hükümle, üniversiteyi istediğimiz 
yolda çalıştırmaya imkân ve yetki alırız. Üni
versite bizim tabımiz olur demektesiniz. Öyle 
anlaşılıyor xe şimdi gelecek maddeden de anla
şılacağı üzere, üniversite ve onun hocaları bun
lar mutlaka sapık ideolojilerin adamlarıdır. 
Bunları, 61 nci maddede yazdı dekanları, rek
törleri disiplin kovuşturmasına veya suç isle
dikleri takdirde ilgili makamlara haber 
vermezler. Bu suç sapmaları içinde bulu
nan ve suç işleyen kişilerin kendi organ
larınca yetkili makamlarca ceza görmelerini 
sağlamama ihtimaline binaen hükümeti burada 
bir savcı, bir muhbir, bir sorgu yargıcı gibi gö
revlendirelim ve meselâ 6.1 nci maddedeki de
kanların veya rektörlerin yetkisinin üstünde 
yetki tanıyalım, üniversite öğretim üyeleri ve
ya - içinde varsa - öğrenciler bu tehdit altında. 
idarede de. bilimsel çalışmalarda da daima hu 
tazyik altında yaşasınlar. Bunu divorsunuz; 
açık bu. Peşin hükmünüz bu: Üniversiteler suç
ludur, öğretim üveleri sapık ideolojilerin men
suplarıdır. mutlaka ve hiç durmaran suç işler
ler, kendi yönetimlerinin rektör veya dek;;r.ba
rının veya kurullarının, suçluların suç işlediği
ne muttali olduktan sonra harekete geçmeleri 

olanağı yoktur. Bunu hükümetin eline verir
sek üniversiteleri mum gibi yaparız, idare ede
riz diyorsunuz. Bu maddeyi Türkçe konuşan
lar böyle anlar. 

Böyle bir üniversiteden ne gelir, ne çıkar? 
Şu çıkar: Bizzat savunduğunuz politikaların 
bir yerde ülkeyi çok^ müşkül durumlara getir
mesi sonucunu sağlar. Adalet Partisinin anla
yamadığı mı diyeyim yahut bizim daha çok gay
ret sarfederek anlamaya mecbur olduğumuz şey 
mi diyeyim, bu kanunda, bundan evvel çıkan 
Temel Eğitim Reform Kanununda eğitim yolu 
ile bir Türk insanı yaratmak isteniyor. O Türk 
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insanı hiçbir hakka ve yetkiye sahip olmasın, 
maddede yazılı birtakım görevleri yapsın ve 
muhakkak bugün hâkim olan sosya - ekonomik, 
sosyo - politik düzenin itaatli savunucusu olsun 
ve bu sosyo - politik, sosyo - ekonomik düzenin 
birer yardımcısı olsun isteniyor. Bu ise, Türk 
toplumunun ihtiyacını karşılamaya yetmeyeceği 
gibi, bizzat inanılan ve devamı istenilen düze
nin de yıkıcısı olacak bir düşünce tarzıdır. Çün
kü bu sosyo - ekonomik düzen, kapitalist sos
yo - ekonomik düzenidir. Bunun dinamikleri, 
bunun rasyonelleri vardır. Bu, hiç durmadan 
kendini yenileyen bir sistem olmadıkça derhal 
kendini ifnaya doğru gider. Akıllı kapitalist 
ekonomi politikacıları veya idarecileri, kapita
list ekonomide ileriyi, yeniyi, yeni kombinezon
ları öneren insanları yetiştirenlerdir. Amerika 
üniversitelerini Devlet mi gözetiyor ve deneti
yor. İngiliz üniversitelerini devlet mi denetli
yor ve gözetliyor. Strict, dar, saplanmış, kısır 
bir çember içinde hapsedilmiş, yaşanılan ânın 
dünya görüşlerini ve icaplarını bilen; fakat ile
risini anlamaya imkân bulamamış kişilerin ye-
t :stiği üniversitelerden bizzat kapitalist ekono
mi politiği zarar görecektir. Zannederim ki 
Adalet Partisinin anlamadığı cihet budur. 

Bu madde, bu donmuşluğu, ilerleme dina
miklerini yok ediciliği bütün gücü ile üzerinde 
taşıyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak dai
ma söylemişızdir. Toplumlar gelişirken kendi di
namiklerine kavuşmalıdırlar. Toplum kendi ken
dini yönetmeyi öğrenir bilir, kendi çıkarının 
nerede olduğunu anlar. Karşılıklı mücadeleler 
içinde sınıflar zaten belli dengeleri kendileri 
bulur. Gaflet oradadır ki. Hükümet edenler ken
dilerini toplumun bütün kesimlerinde, hemen 
kesimlerin omuzbaşmda elinde taberdar demeti, 
bir tehdit amili olarak görürler ve öyle yetki
lerle donatmak isterlerse kendilerini, işte onlar 
toplumları, tabiî giderek kendilerini ifna eder
ler. 

Biz. devlet hayatında hükümet yetkileri ile 
devlet yetkilerini karıştırmamaya çok saygı de
ğer lür özen göstermiş partiyizdir. Kendimizin 
hiç bir zora maruz kalmaksızın demokratik ha
yata geçişimizden 1961 Anayasası sistematiğini 
getirmeye kadar süregelen tarihî çizgimiz için
de. özellikle 1961 Anayasasının sistematiğinde 
devlet - hükümet münasebetlerini ve toplum 
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münasebetlerini, gerçekten bu toplumun ihti
yaçlarına en uygun biçimde hüküm altına al
mayı başarmışızdır ve biz, hükümet, siyasal ik
tidardan başka kuvvet tanımayız diyenlerin 
akıbetine uğramamışızelır. Bizi partizanlık yap
mak ve hükümet iktidarından başka iktidar ta
nımamak durumunda bularak yakalamamıştır 
hiçbir kuvvet; ama bâzı partileri böyle yaptık
ları için üstün güçler yakalamışlar, bir değil, 
iki defa böyle yaptıkları için görevden uzaklaş-
tırmışlardır. Bu yeter bir ders olmak gerekir
ken, yine aynı huyun depreşmesi gibi üniversi
teler kanununun içine dahi sadece ve tek kuv
vet olan hükümeti sokma meyli çok tehlikeli bir 
eğilimdir. İnşallah ilerisi iyi olur. 

BAŞKAN — Sayın Altan. 
NAHİT ALTAN (Çanakkale) — S ay m Baş

kan, muhterem senatörler; Anayasanın 120 ne i 
maddesine uygun, Üniversite Denetleme Kurulu 
kurulması münasebetiyle söz alan Sayın Fikret 
Gündeğan, bu maddenin metnine temasla, çok 
geniş bii' siyasî konuşma yapmamış olsalardı, kür
süyü bu geç vakitte işgal •etmeyecektim. 

Bir kere, evvelâ hu m.a!dde Anayasanın 120 ne" 
maddesine uygun tedvin edilmiştir. Malûmunuz, 
orada, «Üniversite özerkliği, bu maddede belirtilen 

i., v,vı;ı.-luiKiımler ıçmae uygulanır ve özerkim, un.vers-
te binalarında ve eklerinde suçlanıl ve suçlula
rın kavuşturulmasına engel olamaz. 

Üniversiteler, Devletin gözetimi ve denetimi 
altıiKİa, kendileri tarafından seçilen organları 
eliyle yönetilir.» Ondan sonra yine ayrıca, diğer 
'bir fıkrasında da «Üniversite üzerinde Devletin 
gözetim ve denetim hakkını kullanma usulleri ka
nunla düzenlenir.» diye hüküm var. 

Şimdi, 'bu madde buna göre getirilmiş. Bura
da Devletin denetimi hangi organ vasıtası ile ya
pılacaktır, bu hususta bir kovanda bulunmadılar. 

Evvelâ işin teknik noktasına temas edeceğini. 
Bir insan, bir şeyi tenkit edince ve onu beğenme
diğini 'beyan edince, onun yerine konulacak mües
seseyi de gösterınesi lâzımdır. Şimdi, Anayasa
nın -4 ncü maddesinin son fıkrasında «B«cmen
iğin kullanılması, hiçkir surede 'öci bir kisive, 

zümreye ve sınıfa bırakılamaz. Hiç kimse veya or
gan, kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet 
yetkisi kullanamaz.» diyor. Demek bu bir organ 
olacak; hu organ, kaynağını Anayasadan alan bir 
yetki ile teçhiz edilecek ve Devlet namına iş gö
recek. 

Şimdi burada, kurulan .bir organ var, bu ne 
bir Hükümeti temsil ediyor, ne de her hangi bir 
sınıfı veya zümreyi temsil ediyor. Bu, doğrudan 
doğruya Devlet organı olarak kuruluyor ve bu or
ganda görev alacak olanlar muayyen yerlerden 

iî alâkadar olduğu için MÜ-
çünkü, görül 

alınıyor. Burada, ti 
li Eğitim Bakanı, Adalet Bakanı, 
düğü gibi kendilerine verilen vazifelere göre üye
lerden başka - ayrıca, üç tane üniversitede rektör
lük yapmış üye, bir de Millî Güvenlik Kurulu ta
ra ti rnd an dekanlık yapmış üyeler arasından seçi
lecek üye; yani dört tane üniversite mensubu, üst 
kademede Ynzifo almış, tecrübeli üniversite üyesi 
bulunacak. 

Bir de 'bunun dışında yine gerek bütçesi yö
nünden Parlâmentoya mesul olan bir Millî Eği
tim Bakanı, gerek adlî işlerle alâkalı olduğu için 
Adalet Bakam, bütün bu işlerde Devleti temsil 
eden Reisicumhurun Başkanlığı altında bulunan 
Başvekil ve ondan sonra ela Devletin kütün işle
rinde yine söz sahihi Plânlama Müsteşarı buluna
cak. Bu bir yeni organdır. Bu organ yetkisini ne
reden alıyor; Anayasanın 120 nci maddesinden 
alıyor. Buna arkadaşlarımız itiraz ettiklerine gö
re, bunun yerine ihdas edilecek daha mükemmel 
bir organ iddia, etmeleri ve daha mükemmel 'bir şe
kilde-isleyeceğini ispat etmeleri gerekirdi. Bunları 
geniş çapta izah etmeden, yine âdetleri olduğu 
vchçde, 27 Mayıs, 12 Mart ve bunlarda Adalet 
Partisinin bir oyunundan, 12 Mart Muhtırasını 
veren şahısları Adalet Partisinin kandırdığı ve 
aidat tığı gibi basit bir düşünceye girmelerini de 
doğru bulmadım. Ancak, 12 Marttan sonra vu-
kukulan hâdiseler şunu ispat etmiştir ki; Adalet 
Partisi 12 Marttan evvelki vâki bütün beyanla
rında ve icraatlarında haklı çıkmıştır. Yani, Ana
yasama •değişmesi lâzım geldiğini iddia etmiş ve 
bugünkü çıtama bu Anayasanın açık kapılarından 
ve bu cemiyete uymayan hususlarından ileri geldi
ğini ispatlamıştır, 12 Marttan sonra Adalet Par
tisi ve bunu daha evvel idrak cdcıniyenler, Ada
let Partisinin bu zihniyetini kabul etmek mecbu
riyetinde kalmışlardır. Dolayısıyie bugün ibunu 
iddia edenlerin kendileri mahcup olmuşlardır. Biz
zat kendilerinin içinden çıkmış bir kişinin Başve
killik etliği sırada. Anayasa 'değişiklikleri yapılmış 
ve Adalet Partisinin iddia ettiği suçlar, bilâhara 
yine aynı Başvekilin daha evvel itirazına rağmen 
sonraki ikrarı ile hu Meclislerden geçmiştir. 
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etmişi tir; iki devre seçimlerde elimde 300 milletve
kilim, 122 senatörüm olduğu takdirde, millete uy
mayan, 'vatanı bir kargaşalık sakası haline getiren 
'bu Anayasanın lâzım gelen maddelerinde değişik
likler yapacağız, yapılması halinde de memleketi 
iyi idare edeceğiz diye iddia etmiş, programına 
bunu da aknış'tır ve -bunu vaat etmiştir, ama 12 
Marttan sonra Adalet; Partisinin 300 milletvekili 
ve 122 sensitörü yoktu. Değişildik yapıldıktan son
ra Anayasayı Adalet Partisinin değiştirdiğini ve 
12 Mart Mu'htıraşını verenleri ikna edip kan
dırdığım iddia etmek, hakikatleri inkâr etmek
ten başka bir şey değildir. 

Bir taraftan 27 Mayısı kendilerinin yapma
dığın, içinde bulunmadıklarını beyan ederken, 
27 Mayıs't an sonra yapılan 1%1 Anayasasının 
da Halk Partisi tarafından yapılmış olduğunu 
iddia etmekle tenakuza düşmektedirler. Gene 
Eski Genel Başkanları siyasî afların çıkarılma
sı mevzuunda, 2-7 Mayısın bir darboğaz oldu
ğunu, hangi iktidar olursa olsa bu darboğaz
dan geçmek* mecburiyetinde bulunduğunu ik
rar etmek suretiyle, 27 Mayıs'm bir partinin 
değil, bir cemiyetin umumî havasından doğan 
bir hadise olduğunu da ikrar etmişlerdir. Oysa 
bugün burada konuşan Halk Partili arkadaşım 
söyledikleriyle, kendilerinin o 'zaman ki Genel 
Başkanları olan Sayın İnönü ile tezada düşmek
tedirler. 

12 Mart Muhtırasını da aynı açıdan almak 
gene doğru değildir. İkide bir burada Hükü
metleri Anayasaya uygun hareketlerinden do
layı ileride tehdide kalkmak parlamenterlikle 
de bağdaşmaz. Geçmiş hadiseleri değerlendirir
ken memleket ve milletin menfaâtleriyle istik
bali nazarı itibare alınarak değerlendirilmeli
dir. Hadiseleri bir açıdan veyahutta kendi gö
rüşümüzden değerlendirmiyelim; doğrudan doğ
ruya hadiseleri işin neticeleriyle değerlendir
mek lâzımdır. Bugün 12 İM art Muhtırası şunu 
göstermiştir ki, Anayasa bugünkü Türk Cemi
yetine. Türkiye iktisadiyatına, sosyal durumu
na, Türkiye'nin kültür durumuna ve demokra
tik rejim içinde kalkınma hususundaki bütün 
çabalarına uygun düşmemekte ve 12 Mart'tan 
evvelki Hükümetlerin çektiği sıkıntı bundan 
ileri gelmekte idi. Tabiî bu sıkıntıyı artıran ge
ne kötü zihniyetli, memleketin çıkarından ziya
de, parti çıkarını düşünenler, şahsî kaprislerini 
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öne sürenler, memleketi anarşiye sürüklemek 
istiyenlerin de teşriki mesai etmek suretiyle 
yaptıkları bir hareketin neticesi olduğunu da 
düşünmeleri iktiza eder buradan. Çünkü 12 
Mart't an sonra verilen brifingler ve alınan ted
birler de bunun açık bir delilidir. Buradan, bir 
kanun çıkarırken herhangi bir şeyi vesile ede
rek, kanunların herhangi bir maddesini vesile 
ederek ikide birde 27 Mayıs, 12 Mart vesaire 
gibi hadiseleri zikredip, gene sosyal, iktisadî 
tedbirler ve vesaire den bahsedersek o vakit bu
nun derinliklerine ineriz hiçbir zaman kanun
ların esasına girmemiş oluruz. 

Benim kanaatim odur ki, biz burada yalnız 
şu kurulun, Üniversiteleri Denetleme Kurulu
nun teşkil tarzı ve görevi üzerinde durmalıyız. 
Bu görev ve teşkil tarzında tekliflerimiz ne el
malıdır, bu organ da ne mahzurlar görüyorsak 
bu mahzurları bertaraf edici usuller teklif et
meliyiz. Eğer bu görev ve yetkilerin kötüye 
kullanılma ihtimali, suiistimali veyahutta Ana
yasanın 120 nei maddesine ve ilk maddelerin
deki egemenlik kullanma ve diğer yasama yet
kisine, yürütme ve yargı yetkilerine tecavüz 
varsa bunlarla çelişen noktalarım belirtmemiz 
lâzımdır, ama görüyorum ki, arkadaşlarım bu 
noktaya temas etmediler, edemiyorlar. Çünkü 
etseler mesnedini bulamıyacaklar. 

Bu bakımdan işe gene adetleri olduğu veç
hile başka sanialara dönmek ve bu yönden ten
kit etmiş olmak gibi duruma düşüyorlar. Ben 
bunu parlâmentoda doğru görmüyorum ve bu
nun için bu maddenin yerinde olduğu kanaa
tindeyim. Teklifleri bunları giderici olsaydı, o 
zaman daha genişçe münakaşa edebilirdik. Tek
lif getirmedikleri için, kendi teklifleri olmadı
ğı için de bunun üzerinde konuşmayı doğru 
görmüyorum. Zaten mevzu kalmıyor. 

Bu madde yerindedir. Kabulü iyi olur. Bu 
bakımdan iltifatlarınıza mazhar olmasını dili
yorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tanyeri. 
SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Müzakeresini yaptığımız Üniversiteler Ka

nununun en önemli bir maddesi üzerinde yapı
lan tartışma, Sayın Bakanın konuşması ve Sa
yın Altan'm sözleriyle mecrasını değiştirmek is
tidadını göstermiştir. 
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Gerek kanunun tümü üzerinde konuşan ar
kadaşımız, gerekse bu madde üzerinde fikirle
rini beyan eden arkadaşlarımız, Cumhuriyet 
Halk Partisinin bu kanunun tümü ve özellikle 
müzakere ettiğimiz maddenin metni üzerindeki 
görüşlerini ifade etmişlerdir. 

Sayın Bakan, Devletle Hükümet mefhum
ları, kavramları üzerinde görüşürken, Hükümet
lerin Devlete zarar vermeyecekleri gibi bir fi
kirde bulunmuş ve bizim; Cumhuriyet Halk 
Partisinin uzun iktidar devresinde zarar verip, 
vermediği hususu hakkında müphem beyanlar
da bulunmuştur. Grubumuz adına konuşan ar
kadaşımız Cumhurivet Halk Partisinin uzun 
iktidar devresinde, Devlet ve Hükümetlerin. 
Devlete bir zarar vermedikleri için demokratik 
bir seçimle vazifeden ayrıldıklarını haklı olarak 
beyan etmişlerdir. 

Yine, burada yapılan görüşmeler esnasında 
reform konusu haklı olarak tartışma mevzuu 
yapılmıştır. Biz bugün önümüze gelen Üniversi
teler Kanununun, Anayasanın öngördüğü bir 
reform niteliğinde olmadığı samimi kanaatin
deyiz ve bunu ifade ettik. 

Paralı eğitimin karsısında vız. Sayın Bakan 
bâzı veri erde bunun propaganda olarak ileri sü
rüldüğü iddiasında bulundu... 

BAŞKAN" — Savm Tanyeri, paralı eğitim 
bu maddeyle ilgili değil. Madde üzerinde görü
şüyoruz. İstirham ederim görüşlerinizi madde 
üzerinde tekrarlayın. 

SALİH TANYERİ (Devamla) — Teşek
kür ederim. 

Bu paralı eğitim meselesini her yerde herke
se söyleyeceğiz. Bu bizim hakkımızdır.. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Uşak Milletvekili) — Ters olur. 

SALİH TANYERİ (Devamla) — Çünkü bu, 
Anayasanın imkân ve fırsat eşitliği prensibine 
tamamıyle aykırı bir görüştür. 

Burada 12 Mart öncesi meselelerin müna
kaşasına bir lüzum hissetmedik. Onun içindir-
ki, dikkat buyurulursa bütün konuşmalarımız
da dikkatle bu mevzulara girmemeye gayret et
tik, fakat burada grubu adına fikir beyan eden 
Sayın Altan arkadaşımız.. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Grubum 
adına değil, sahsım adına görüştüm. 

SALİH TANYERİ (Devamla) — Yahut şah
sen fikirlerini beyan eden Altan arkadaşımız, 

12 Mart öncesi ve sonrası hadiselerin tahrikçisi 
ve teşvikçisi gibi bâzı müphem beyanlarda bu
lundular. Eğer iş bu mecraya dökülecek olursa, 
Sayın Başkan müsamahanıza güvenerek arz ede-
-im ki, o vakit cihad namazlarının ne şekilde 
teşvik edildiği, masum talebe hareketlerinin.. 

BAŞKAN — Onu vesile yapıp da girmeme
mizi istirham ediyorum, iş uzamasın. Siz uzama
sını istemiyorsunuz, onu vesile ederek başka 
mevzuya girmeyiniz, rica ediyorum. 

SALİH TANYERİ (Devamla) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkan. Bu şekilde emirlerinize 
i+aat ediyorum. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Estağfurullah efendim. 
Madde üzerinde başka söz isteyen sayın üye? 

Yok. 
Verilmiş iki önerge var, takdim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
7 nci maddenin tasarıdan çıkarılmasını arz 

ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Tabiî Üye 
Kâmil Karavelioğlu 

BAŞKAN — Sayın Karavelioğlu takrirleri
ni izah ettiler. 

Takrire Hükümet katılıyor mu efendim1?. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN

GİZ (Uşak Milletvekili) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN
DER CENAP EGE (Aydın) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon takrire 
katılmıyor. Takririn dikkate alınmasını oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Kabul etme
yenler.. Kabul edilmemiştiı. 

İkinci takriri takdim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Üniversiteler Kanun tasarısının 7 nci mad

desinin aşağıda önerilen şekilde değiştirilmesi
ni saygıyle arz ve teklif ederim. 

Sivas 
Hüseyin öztürk 

«Madde 7 — Kurul, Başbakanın Başkanlı
ğında, Millî Eğitim Bakanı, Ada!J f Bakar; bu 
kanuna tabi üniversitelerin rektörlük yapmış 
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öğretim üyeleri a ras ından kura ile ü<; yıl süre 
için serilen dört üyeden kuru lu r . 

Başbakanın -katılmadığı hal lerde kurula Mil
lî Eğit im Bakanı Başkanl ık eder. 

Kuru lun sekreterl ik işleri Başbakanl ık ta
raf ından düzenlenir ve yürü tü lü r . 

Gerekçe : 
1 — Anayasanın gereği elan yürü tme erki

nin denetlenmesinin böylece sağlanması . 
2 — Özerk ünivmsiîcni ı ı temsilcilerinin ku

rulda çoğunlukta bulunmasının sağlanmasıyla 
bilimsel özerk çalışma sistemine gölge düşürül
mem esi. 

Ö — .Müsteşar seviyesinde bir Devlet memu
runun kurulda bulunmasının k u m l u n özelliği 
ile bağdaşık el ama ye mğı . 

4 — Anayasanın 111 imi maddesinde Mibi 
Güvenlik Kuruluna vahımmı Hükümete mibî 
güvenlikle ilgili k a r a m a m ı ad m m asında ve lun-r-
dinasyonu sağlamasında gerekli temel gölükle
ri tavsiye- yetkisi vermiştir . Bu i t ibarla Aımya-
sa! organa Anayasanın öngörmediği bir görevin 
kanunla verilmesinin mümkün o lamaya ' ağ ı ve 
Amayasaya a > kırı düsm-eği u'erekeesiyb."' im mad
denin yukar ıda teklif ett iğim şekilde kmubüm 
de fayda olduğu kanantmdayız .» 

BAŞKAN ----- Hükümet ka^b;-, , ,- mu ,:V.ı. 
dim :.. 

bMİLLÎ EĞİTİM' BAKANI OKHAN DENGİZ 
(Uşak Midetvekilm — K a u b m y o r u z . 

BAŞKAN — Komim-m?. 

GbKİGİ KOMİSYON B A S Y A Y ! J s Y E Y -
DEE GENAP EGE ı Aydın": — Ka tdmıynmz . 

BAŞKAN — ö^-r^vyo Hükümet v<- Komis
yon k; ı tdmamakiad;m öme-ı-genin dikkat:- abn-
masmı mümmıza arz edivmmm K.d'-ul ed, ;ıbu-.. 
Kabul etmeyender.. Kabul edilmemiştir . 

Maddeyi okunan şeklivle nylarınıza a;-z "di . 
yorum. Kabul edenler.. Kabe ! etmeyenler . Ka
bul edilmişti-. 

^ md. maddey i o r n t ı v o , um. 

Göre1,- ve yetvileri . 
Madde b' — Üniversi te Deımth.me Kınadın 

Devletin gözetimi ve denetimi görevini yerine 
getiı mek üzere : ' 

a) Üniversi telerin veya bir üniversiteyi Y'ğ-
jı olnmyan fakükebmin organbmınbau veyş. bu 
ku rumla rda ınYeYi kişilerden, gerekli Yr-lüYü 
hallerde, vazıh v<-va sözlü biKi bYmm-Y -. 
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b's Üniversi te veya bir üniversi teye bağlı ol
mayan fakül te lerde görevli kişilerin disiplin ve
ya ceza kovuş turmas ı açılmasını gerekt i ren fiil
leri için kovuşturma açılmasını yetkil i makam
lardan- i s temek; bu konuda yetkili organlarca 
alman disiplin ka ra r l a r ına karşı üniversi telcr-

| arası ku ru la i t i razda b u l u n m a k ; onbeş gün için
de gerekli kovuş tu rmaya başlanmadığı veya ak
sine bir k a r a r al ınmadıkça başlanan kovuştur
ma en. geç üç ay içinde sonuçlandırı lmadığı 
t akd i rde , doğrudan doğruya üniversi te öğretim 
üyeler inden soruşturmacı tayin ederek sonucu, 
gereği yapı lmak üzere yetkil i organa i le tmek; 

et Üniversi teler in veya üniversi teye bağlı 
kurum ve kuru luş la r ın veya bir üniversi teye 
'•ağb olmayan fakül teler in idaresine el konulma
sını gerekt iren habe rde Bakan la r Kuru lunu ha-
berdae eGnek: 

<•'• Ümvers i te ler in işlevisi konusunda her vıl 
rmmm-^-nno" m • uannga rapor vermek ; 

Gör<-v ve yetki ler ine sahiptir . 
edibi Eği t im Bakanı , gecikmesinde sakınca 

uörbüğü haberde , en geç bir hafta içinde denet
leme k u m l u n u n tasvip ve t akd i r ine sunmak üze
re. kurul adına yukarda yazılı görevleri yap
maya ve yetki ler i kul lanmaya mezundum 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yı11 üye?,. Yok. Madde üzerinde verilmiş iki 
önevo-e var. sırası ile takdim ediyorum. 

G, Senatosu Başkanlığına 
Ünivershf-ler Kanunu tasar ıs ının S nci mad-

deHuim « b yün ir inde gerekli..» sözcükleri ile 
haşlav-m bölümünün (1Y> bendinden çıkarılma
sın] saygı ile arz ederim. 

Gumhurbaşkanınca S. Ü. 
Bahriye Üçok. 

ib\ŞKA-N — Sayın Üçok izah edecek misi
niz t 

BAII IUYE ÜY'OK K\ Basbamnca S. Ü.) — 
Yanbş bir anbunaya mahal vermemek İçin kü-
< ükeöl; lör açıklama yapmak istiyorum, 

BASYAN — Buyurun . 

11 ' P ı ^ E L< d < Ba-d <n n ı s V -

1 m lı I ıı t i s ^ t b u u t 
»İv bı 1 ' ılı su 1 d m ^ 

u llK +
 t 1 ) U 1, , ! 

Si 1 11 k '1 1 
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ganlannea idare edilecekleri prensibine aykırı 
düşmemesi gerekir. 

Anayasa Mahkemesinin çeşitli kararlarında 
da belirtildiği gibi, denetini, yönetimin bir par
çası olduğu cihetle, 8 nei maddenin (b) fıkrasın
da Denetleme Kuruluna verilen soruşturmacı 
tayin etme yetkisi Anayasa ile çelişki halinde 
olduğundan, metinden çıkarılması gerekir. 

Maddenin çıkarılması gereken bölümünü 
okuyorum : 

«.. Onbeş gün içinde gerekli kovuşturmaya 
başlanmadığı veya aksine bir karar alınmadık
ça, başlanan kovuşturma en geç üç ay içinde so
nuçlandırılmadığı takdirde, doğrudan doğruya 
üniversite öğretim üyelerinden soruşturmacı ta
yin ederek sonucu, gereği yapılmak üzere yetki
li organa iletmektir.» 

Yüksek takdirlerinize sunuyorum efendim. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılı

yor mu efendim? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKAM ORHAN DENGİZ 

(Uşak Milletvekili) — Katılın'.yorın. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI 1. CKNV.P 

EGE (Aydın) — Katılmıyor^-
BAŞKAN — Katılmıyovl-.v. Önergenin dik

kate alınmasını oylarınıza siniliyorum. Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Kabil ; dilmemiştir. 

Diğer önergeyi takdim er. \orum. 

Sayın Başka;ıbğa 
8 nei maddenin (ç) fıkra tını ve devamını 

maddeden çıkarmayı arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Tabiî € \ o 
Kîı::i' Karavel1'oğlu 

Başkan — Sayın Karavclû'ğlu, buyurunuz. 

KÂMİL KARAYELİOĞL'J (Tabiî Üye) — 
Sayın arkadaşlarım. 

Bu şartlar içerisinde si/i d ;ha f.r-'U rahat
sız etmek istemem. Yalnız önemli bir tezi savu
nuyorum. Bütünlük kazanan ' iye konuşmalın 
devam edeceğim, kısa olac-ağ' u sanının 

Şimdi elimde 1969 senes:ınn 10 ncu ayındaki 
71 nei Birleşimin zaptı var Üniversite Tazmi
nat Kanunu görüşülüyor, A. P. sayın sözcüsü 
Celâl Ertuğ Bey, Millî Eğitim Bakanı İlhami 
Ertem Bey, ben ve başka arkadaşlar üniversite 
konularını tartışıyoruz. O günlerde Sayın Baş
bakan Süleyman Demirci Milliyet Gazetesine 
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bir sayfa bir beyanat vermiş, ben o beyanatın 
önemli iki noktasını eleştiriyorum. Lütfediniz 
iki dakika dinleyeceksiniz, yorumumu bir iki 
dakika içersinde bitirip, ineceğim. 

Yazıda gerekçesini arz ediyor, «full - tiıne'a 
taraftar değilim» diyor. Ben devam ediyorum; 
«Şimdi Başvekilin bence bundan daha mühim 
olarak ortaya koyduğu bir şa' t var ki üzerinde 
durulmadı. Biz üniversite reformuna taraftar 
oluruz; fakat bizim bir şartımız var..» Süley
man Bey'in notları, «İlk şarhmız, Üniversite
ler arası bir kurul kurarız. Bu kurula azınlıkta 
olmak üzere biz de gireriz; yani sorumlu Hükü
met de girer, «diyor,» Zararı yok, ilim adamları 
kararlarını versinler, biz uygıJayalım; ama bu 
kurulda biz de olalım.» diyoı. Bunup İngilizci
sini ifade etmişler, «Collaboraiion» işbirliğini 
sağlamak için, üniversitelerarası kurul Hükü
metin katılmasını istiyor. 

Şimdi arkadaşlar, sayın Bakan da söyledi; 
Türk Üniversitelerinin özerklik meselesi yok
tur. Bu mesele 1946'da halledilmiştir. İsabet ol
muştur, çok şükür bu meselevı halletmişiz. Bu
gün Fransa'daki, Almanya'deki, Hattâ İngilte
re'deki meselelerin münakaşalarının temelinde 
l)u özerklik konusu var. Onlar meselelerini lıal-
lededıırsunlar. Fransızlar ha'ıetti, İtalyan hal
letti; Almanlar uğraşıyor, İngilizler uğraşıyor. 

Şimdi. Başvekil ne demek istiyor? Biz üni
versitelerarası kurul kuralım Bu, üniversite
lerden olsun ve Hükümetten olsun. Buru erken 
ve menfî yorumlamak istemeıa, ama gerçekçi 
de olmak lâzım. Bu, üniversitelerin özerkliğini 
bir ölçüde geri alalım manasına gelmiyor mu? 
Gelmiyorsa mesele yok. Bu sözden üniversiteler
arası kurula Hükümet girsin ve üniversiteleri 
idare etsin anlamı çıkmıyor mu? Çıkmıyorsa, 
itirazım yok; ama bunu sezinlememeyc. böyle 
yorumlamamaya imkân yoktur. Bundan daha 
ilerisi de üniversite reformunun ilk şartı olarak. 
gerçekten bu üniversitelerarası kurul olursa, 
buna büsbütün iştirak edemeyiz. Üniversite re
formunu yapmak için, üniversitelerarası kurul 
kurarız ve Hükümet oraya girer. Ondan sonra 
reform yaparız; bu anlayışa iştirak etmeye im
kân yok. İnşallah Hükümet Programında bu yer 
almaz, diyorum. 

«Full - time» a iştirak etmiyorum diyor Süley
man Bey, onun karşısına çıkıyorum. 

file:///orum
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Şimdi ne olmuş1? O gün Süleyman Bey, Üni
versite reformunu yapmanın Tk şartı olarak, 
üniversitelerarası kurul kurma ve buna Hükü
metin katılmasını isteme. Bu tabiî o günkü Ana
yasanın 121 nei maddesi karsısında imkânsız
dı. Bunu sayın Erim Beyefendi sağladılar, müm
kün hale getirdiler. Şimdi de bu organ kurul
muş ve işleyecek olmuş; fakat samimiyetle en
dişem, ileride üniversite ile üniversitenin özerk
liğinin korunduğu Hükümet arasında en çok 
tartışma konularının, bu kurul dan dolayı çıka
cağıdır. İnşallah tartışma konusu olmaz; fakat 
Hükümeti kendiliğinden, bilhassa Başbakanı 
kendiliğinden hedef tahtası haline getiriyoruz. 
Onun için beğenmiyorum, onun için sakıncalı 
buluyorum. 

T e ş e k'kür e d e r im. 

BAŞKAN —• Önergeye Hükümet ve Komis
yon katılıyor rnn! 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Uşak Milletvekili) —Hayır. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN
DER CENAP EGE (Aydın) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN —• Katılmıyor. Önergenin dikka
te alınmasını oylarnıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi okunan şekli ile oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler. Kabul edil
mişti]'.. 

III - Üniversitelerarası kurul 
Tanım ve görevi : 
Madde 9. — Üniversitelerarası kurul, yüksek 

•öğretim plânlaması içinde, üniversiteler arasın
da akademik yönden koordinasyonu sağlamak, 
üniversitelerin öğretim üyesi ihtiyacını karşıla
yacak tedbirleri almak, üniversitelerin tümünü 
ilgilendiren kanun tasarılarını, tüzük tasarıları
nı ve aynı nitelikteki yönetmelikleri hazırlamak 
ve bu kanunda belirtilen diğer işleri yapmakla 
görevli bir kuruluştur. 

BAŞKAN —. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Kuruluş ve işleyişi : 
Madde 10. — Üniversitelerarası kurul, bütün 

üniversitelerin rektörleri ile en yetkili organının 
üç yıl için seçeceği ikişer profesörden kurulur. 

Bu kurulda üye üniversite rektörleri, her yıl 
Haziran ayınm son haftasında bir arada yapa

cakları toplantıda, Üniversitelerarası Kurula 
aralarından,- bir başkan, bir başkanvekili seçer
ler. Aynı şafrııslar, aradan üç yıl geçmeden Üni
versitelerarası Kurul Başkan ve Başkanvekilli-
ğine tekrar seçilemezler. 

Kurul toplantıları, rektörlerce aksi kararlaş-
tırılmadıkça Başkanın bağlı olduğu üniversite
nin bulunduğu şehirde yapılır. 

Kurul raportörlüğünü oya katılmaksızın Üni
versitelerarası Kurul Genel Sekreteri yapar. Ge
nel Seşreter kurul tarafından ta;yin edilir. Ge
nel Sekretere bağlı sekreterlik bürosunun mer
kezi Ankarada'dır. 

Raportör, kurul tutanak ve kararlarını, sak
lar, bunların birer örneğini üniversitelere ve fa
kültelere gönderir. 

Üniversitelerarası Kurul, Başkanın çağrısı 
üzerine toplanır. Gerekli hallerde Millî Eğitim 
Bakanı veya her üniversite rektörü, Kurulun 
toplantıya çağrılmasını Başkandan isteyebilir. 

Üniversitelerarası Kurul kararlarının birer 
örneği Millî Eğitim Bakanlığına gönderilir. Mil
lî Eğitim Bakanı alman kararların yeniden ince
lenmesini, gerekçe göstererek, 15 gün içinde is
teyebilir. Üniversitelerarası Kurul bir ay içinde 
aynı konu üzerinde alacağı kararı Bakanlığa bil
dirir. Bu kararın, toplantıya katılan üye mevcu
dunun salt çoğunluğu ile alınması gereklidir. 
Bu karar, ilgililerin yetkili yargı mercilerine 
başvurmak hususundaki hakları saklı kalmak 
üzere, kesindir. • 

BAŞKAN —• Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye!.. Yok. 

Yerilmiş iki önerge var, sırasıyle takdim «di
yorum : 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 10 ncu madde

sinin birinci fıkrasının aşağıda alman şekilde 
değiştirilmesini saygılarımla öneririm. 

Sivas 
Hüseyin, öz t ürk 

Üniversitelerarası Kurul, bütün üniversite
lerin rektörleriyle en yetkili organının üç yıl 
için seçeceği ikişer profesörden ve her fakülte
nin dekanından kurulur. 

BAŞKAN — Sayın öztürk, buyurunuz efen
dim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kan, üniversite bir bütün olduğuna göre üniver-
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sitelerin bilhassa eğitim, öğretim faaliyetleri de
kanlıklar bünyesinde olur. Dekanların bu kuru
la katılması, çalışmayı daha objektif, daha ge
çerli hale getirir. 

Bu bakımdan dekanların katılmasını teklif 
ettim. Kabul buyurlursa yerinde olacağı kanaa
tindeyim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Hükümet ve Komisyon katılıyor mu efen

dimi 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN

GİZ (Uşak Milletvefli) — Katılmıyoruz. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN

DER CENAP EGE (Aydın) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorlar. 
önergenin dikkate alınmasını oylarınıza arz 

ediyorum. Kahul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kaibul edilmemiştir. 

İkinci önergeyi takdim ediyorum: 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş

kanım, ikinci önergeyi geri alıyorum. Pek farklı 
görmüyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
İkinci önerge geri verilmiştir. 
Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz edi

yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Üniversitelerin işleyişi 
I - Üniversite organları 

Senato 

Madde 11. — 'Senato, rektörün başkanlığın
da, öğretim görevi başında bulunan bir önceki 
rektörden, rektör yardımcılarından, fakülte de
kanlarından, her fakülte kurulunun kendi üye
leri arasında üç yıl için seçeceği ikişer profesör
den ve üniversite veya fakültelere bağlı her 
yüksek okulun müdüründen kurulur. 

Senato raportörlüğünü, oya katılmaksızın 
üniversite genel sekreteri yapar. 

Senato üniversitenin bütününü ilgilendiren 
kanun ve tüzük tasarılarını hazırlar ve aynı 
mahiyetteki yönetmelikleri yapar, üniversite
nin bütününü ilgilendiren işler hakkında karar 
verir. Üniversite veya fakültenin yetkili organ
larını kürsü, bolüm, enstitü, yüksek okul ve di
ğer kurumların kurulması, kaldırılması veya 
birleştirilmesi hakkındaki tekliflerini inceleye

rek bu hususlarda gerekli karacı alır. Seçimler 
hakkındaki kararlarını işleme k)yar, bütçe hak-

' kındaki önerilerini inceleyerek: bu husustaki 
üniversite görüşünü tespit ede;.'. Kanun tüzük 

j ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer gö
revleri yapar. Bir imtihana bağlı olmayan fah-

ı rî akaclem'.k paye ve unvanlar hakkında ilgili 
ı fakülte organından gelen teklifleri karara bağ-

1ar. 
j Senato, üniversiteye bağlı kurumlara atan

mış öğretim üye ve yardımcılarını, üniversite-
j nin diğer kurumlarındaki öğretim, eğitim ve 

araştırma hizmetleri ile görevlendirebilir. 
Fakülte organlarının bu kanun hükmünce 

| kesin olanları dışındaki karar ve işlemlerine ya-
I pılacak itirazlar, Senato tarafından incelenip 

karara bağlanır. 
Fakültelerin Senato tarafından onannıaya-

rak bozulan işlem ve kararları ilgili organlarca 
yeniden incelenebilir. İkinci defa Senatoya ge
len fakülte kararları, Senato tarafından kesin 
karara bağlanır. Senatonun aldığı ret kararla-

j rı, gerekçeliyle birlikte, ilgili fakülteye bildirir. 
Yönetir elikler, Senatonun onanımdan ve 

Resmî Ga/.etcde yayımlanmasından sonra yü-
i rürlüğe girer. Senatolarea hazırlanan kanun ve 

tüzük tasarıları, gerekçeleriyle birlikte, Millî 
Eğitim Bakanlığına sunulur. 

Rektör senato kararlarını n ümkün olan en 
j kısa zamanda çoğaltarak Millî Eğitini Bakanlı-
« gına, dekanlıklara ve Senato üyelerine gönde

rir. Millî Eğitim Bakanı Senatoca alınan bir ka
rarın, gerekçe göstererek yenide-n incelenmesi
ni 15 gün içinde isteyebilir. Senato bir ay içinde 
aynı konu üzerinde alacağı kararı -Bakanlığa 
bildirir. Bu kararın, üye tamsayısının salt ço
ğunluğu İİP alınması gereklidir. Bu karar, ilgi
lilerin yetkili yargı mercilerine başvurmak hu
susundaki hakları saklı kalmak üzere kesindir. 

BAŞKAN —- "Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul eclil-

I mistir. 
Üniversite yönetim kurulu 

Madde 12. — Üniversite yönetim kurulu, 
I rektörün başkanlığında, öğretim görevi başında 

bulunan bir önceki rektörle rektör yardımcıla-
I rmdaıı, fakülte dekanlarından, doğrudan doğ-
I rüya üniversiteye bağlı yüksek okul müdürle-
1 rinden kurulur. Kanun, tüzük v? yönetmelikler 
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hükümleri11 in ve iSenato kararlarının uygulan- T 
masını sağlayacak karar ve tedbirleri alır. Rek
törün «(ireceği bütün işlerde kendisine yardım 
eder. 

Üniversite yönetim kurulunun raportörlüğü- I 
nü, oya katılmaksızın, üniversite genel sekrete- I 
m yapar. 1 

BAŞKAN — 'Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. 'Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Rektör 
Madde 13. —• Rektör, her üniversitenin bü

tün öğretim üyelerinin bir arada yapacakları 
toplantıda, üç yıl için, üniversitenin aylıklı pro
fesörleri arasından, salt çoğunlukla seçilir. 

Dönem sinesi biten rektör yeniden seeilebi- I 
lir. Fakat, aynı şahıs, aradan bir seçim dönemi I 
geçmeden, iki dönemden fazla rektörlük yapa- I 
maz. 

Rektör, üniversite tüzel kişiliğinin temsilcisi
dir, üniversite kurullarına başkanlık eder, bun
ların kararlarını uygular, üniversiteye bağlı ku- I 
ruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlar. I 

Rektör, her öğretim yılı sonunda üniversite
nin genel durumu ve işleyişi hakkında Yüksek I 
Öğretim Kuruluna bir rapor verir. I 

Rektör, bütün kuruluşlar üzerinde genel bir 
denetleme yetkisine sahiptir. Bu kanunda de- I 
kanlara verilmiş olan yetkilerin kullanılmasını I 
ve böylece üniversitenin yönetim ve öğretim iş- I 
leriyle bilimsel araştırma işlerinin gereği gibi I 
yürütülmesini sağlar ve bunun için gerekli de
netlemeleri yapar. Gördüğü aksaklıkları gide- I 
reeek tedbirlerin alınmasını sağlar. Rektör, I 
kendi yetkisinde olan bu işleri yapmadığı tak- I 
dirde ilgili dekan, müdür ve öğretim üyeleriyle 
birlikte sorumludur. Senato üyelerinden her I 
biri rektöre bu hususta yazı ile soru sormak I 
yetkisine sahiptir. Rektör bu soruya en geç 15 I 
gün içinde yazı ile cevap vermek zorundadır. I 

Rektörün aylıklı profesörler arasından seçil- I 
mis bir veya iki yardımcısı bulunur. Rektör I 
yardımcılarını, seçimini takibeden bir ay içinde, 
rektörün göstereceği bir misli aday arasından I 
üniversite senatosu seçer. Rektör yardımcıları, I 
rektörün tespit edeceği işleri görürler. I 

Rektör, işi başında bulunmadığı zaman, rek- I 
tör yardımcılarından birini vekil bırakır. Rek
törün, vekilini tayin edemediği hallerde, öğre- j 
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f tim üyeliğinde kıdemli olan yardımcı, vekil ola
rak görev yapar. 

Vekâleten idare altı aydan fazla sürerse ve
ya rektör, seçim süresi dolmadan görevinden 

I ayrılırsa, onun için seçim süresini doldurmak 
üzere yeni bir rektör seçilir. 

1 BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

II - Fakülte organları 
Fakülte Kurulu 

Madde 14. —Fakül te kurulu, fakültenin öğ-
I retim üyeleri ile fakültede dere vermekle gö

revli diğer öğretim üyelerinden kurulur. Ku-
I rul, dekanın daveti üzerine tt^plamr. Üyelerden 
I üçte biri kurulun toplantıya çağrılmasını de-
I kandan isleyebilir. Kurul, akademik çalışmala-
I rı ilgilendiren hususlar hakkında karar verir, 

akademik seçimleri yapar; fakültelerde yüksek 
I okul, okul, bölüm, kürsü ve enstitülerin kurul

ması, birleştirilmesi, kaldırılması hakkında tek
lifler yapar. Doğrudan' doğruya fakülteyi ilgi-. 
lendiren kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları
nı hazırlayıp Senatoya sunar. Yönetim Kuru
lunca havale edilen konuları sonuca bağlar. Ka-

I nun, tüzük ve yönetmeliklerde açıkça yetkili 
I kılındığı hususlarda karar verir. 

Fakülte kurulu, asistan ve öğrencilerle ilgili 
I konularda ve gereken hallerde, fakülte kurulu 

karar verdiği takdirde, usulüne göre seçilmiş 
I bir asistan temsilcisi ile bir öğrenci temsilcisini 
I kurulda dinleyebilir. 

I Profesörlüğe yükseltilme ve atanma işi emle -
I rinde fakülte kuruluna yalnız profesörler katı

lır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-

I mistir. 
I Yönetim Kurulu 

Madde 15. —- Fakülte yönetim kurulu, de
kanın başkanlığında, öğretim görevi başında 

I bulunan bir önceki dekanla, dekan yardımcıla
rından ve fakülte kurulunca üç yıl için seçil e-

I eek üç profesör ve iki doçentten kurulur. 
I Usulüne göre seçilmiş bir asistan temsilcisi 
I de kurulur üyesidir. Bu temsilci, öğretim üye-
I lerine ait konularda kurula katılmaz. 

Yönetim kurulu kanun, tüzük ve yönetme-
{ İlklerde fakülte kurulunun açıkça yetkili kılın-

248 — 



C. Senatosu B : 74 19 . 6 . 1973 O : 2 

madiği bikün konularda karar verir. Tüzük ve 
yönetmelikler hükümlerinin ve fakülte kurulu 
kararlarının yerine getirilmesini sağlayacak 
tedbirleri alır, dekanın göreceği bütün islerde 
kendisine yardım eder. 

Yönetim kurulu, öğrencilerin yazılına, çıka
rılma, diğer fakültelerden naklen gelenlerin 
kabulü ders intibakları ile öğretim ve sınavla
ra aidolan işlemleri hakkında karar veıir. İki 
kararlara itiraz mercii fakülte kurullarıdır. 

Asistanlar dışındaki öğretim yardımcıları 
ile öğrencileri doğrudan doğruya ilgilendiren 
konuların fakülte yönetim kurulunda görüşül
mesinde, asistanlar dışındaki öğretim yardımcı
larının temsilcileri ile öğrencilerin fakülte ku
rulundaki temsilcileri davet edilerek bilgilerine 
müracaat olunur. 

Fakülte yönetim kurulu, kürsü, bölüm ve di
ğer birimlerin tekliflerini dikkate alarak büt
çeyi hazırlar ve ödeneklerin dağıtımını yapar. 

Yönetim kurulunun raportörlüğünü, oya ka
tılmaksızın fakülte sekreteri yapar. 

'BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Dekan 
Madde 16. —• Dekan, fakülte kurulu tara

fından, fakültenin aylıklı profesörleri artısın
dan, üç yıi için salt çoğunlukla seçilir. Dönem sü
resi biten dektin yeniden seçilebilir. Fakat ara
dan bir seçim dönemi geçmedikçe aynı şahıs iki 
dönemden fazla dekan olamaz. 

Dekan, fakülte tüzel kişiliğimin ve fakülteye 
bağlı kurumların tüzel kişiliklerinin temsilcisi
dir. fakülte kurullarına başkanlık çeler, karar
larını uygular. 

Dekan, fakültenin genel yönetimini, bölüm, 
kürsü, enstitü, laboratuvar, fakülteye bağlı 
yüksek okul, okul ve diğer kurumların düzenli 
çalışmasını ve öğretim üyelerine ve yardımcıla
rına verilmiş olan her türlü görevlerin gereği 
gibi yerine getirilmesini sağlar ve bunun için 
her zaman gerekli denetlemeleri yapar. Dekan, 
denetleme1 eri sırasında göreceği aksaklıkları 
giderecek tedbirlerin alınmasını sağlar. Dekan 
her ders yılı sonunda fakültenin genel durumu 
ve işleyişi hakkında rektöre bir rapor verir. De
kan, kendi yetkisinde olan bu işleri yapmadığı 
takdirde 'i gidilerle birlikte sorumlu olur. 

Dekan, fakülte kumlunun kararları ile yö
netim kurulu kararlarını, mümkün olan en kısa 
zamanda çoğaltarak bütün öğretim üyelerine 
gönderir. Fakülte kurulunun teklifi ve Senato
nun onayı üzerine, dekanın aylıklı profesörler 
arasından seçilen bir veya iki yardımcısı bulu
nur. 

D<i\an yardımeılarını, dekanııı göstereceği 
bir misli aday arasından fakülte kurulu seçer. 
Bu seçim, her dekan seçiminden sanıra ve yöne
tim kurulunun diğer üyelerinin seçiminden ön
ce yapıh.r 

Dek'an yardımcıları, dekanın tespit edeceği 
işleri görü:-. 

Dekan işi başında bulunmadığı zaman, de
kan yardımcılarından birini vekil bırakır. De
kan yardımcısı olmayan fakültelerde, dekan, 
yönetim kurulu üyelerinden bir profesörü vekil 
tayin edebilir. 

Ye.kfdeien idare, altı aydan fazla sürerse ve
ya dektin seçim süresi dolmadan görevinden ay-
rıbrsa onun seçim süresini doldurmak üzere 
yeni bir dekan seçilir. 

]>AŞ/K.AX — Maddeyi oyla: imza arz ediyo
rum. Kakül edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 - Yüksek okullar ve organları 
Yüksek okullar ve okulların organları 

Madde İT. -—Doğrudan doğruya üniversite
ye veya !>:r i'akülteye bağlı yüksek okul ve 
okul organbırı, öğretim kurula, yönetim kurulu 
ve müdürdür. 

Yüksel; okul, öğretim kurulu, okulda öğre
tim görevi yapan bütün profesör, doçent ve öğ
retim görevlilerinden kurulur, öğretim sorun
ları ile ilgdi konularda alacağı kararları, tek
lif olarak bağlı bulunduğu fakülte kuruluna 
veya üniversite senatosuna sunar. 

Yüksek okul ve okul yönetim kurulu, mü
dürün, başkanlığında öğretim görevi başında 
bulunan bir önceki müdür ile okulun bağlı bu
lunduğu fakülte kurulu veya üniversite senato
sunun seçeceği üç öğretim firesinden, üç yıl için 
kurulur. F-u üç öğretim üyesi meveudoldukları 
takdirde, okulda, aslî görevi öğretim üyeleri 
arasından seçilir. 

Yüksek okul ve okul yönetim kurulu, oku
lun bağlı oulunduğu fakülte veya üniversite 
kurullarının okulla ilgili kararlarının icrasını 
sağlayacak kararlar alır; vüksok okul. öğrenci-
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lerinin yazılma, çıkarılma, naklen gelenlerin sı
nıfa ve ders intibakları ile imtihanlara aidolan 
işlemleri hakkında kesin kararlar verir. 

Yukarda belirtilenler dışında yüksek okulla 
veya okulla ilgili diğer kararlar okulun 'bağlı 
bulunduğu fakülte veya üniversite kurulların
ca alınır. 

Yüksek okul veya okulun müdürü okulun 
bağlı bulunduğu fakülte kurulu veya üniversite 
senatosunca okulda görevli profesörler arasın
dan üç yıl için seçilir. Süresi biten müdür ye
niden seçilebilir. 

Yüksek okul ve okul müdürü, bu kanunla 
dekanlara verilmiş görevleri okul bakımından 
yerine getirir. 

Doğrudan doğruya üniversite veya fakülte
ye bağlı okul ve öğretim yapan enstitülerin yö
netiminde de bu madde hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. 

Verilmiş bir önerge var, takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Üniversiteler kanun tasarısının .-17 nci mad

desinin son fıkrasının aşağıda önerilen şekilde 
değiştirilmesini saygılarımla arz ve teklif ede
rim. 

'Sivas 
Hüseyin Öztürk 

Madde 17. — (Son fıkra) : Doğrudan doğ
ruya üniversite ve fakülteye bağlı okul ve ens
titülerin yönetiminde bu madde hükümleri uy
gulanır. Bu statüdeki enstitülerin müdürlük
leri, yüksek okul müdürleri yetki ve haklarına 
sahiptir. 

BAŞKAN — -Sayın Öztürk. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Açıktır; bir 
yetki verilmek isteniyor. Çünkü, kanunlar di
ğer üniversite kanunlarını iptal ettiği için bun
lara bir yetki verilmesi gerekiyor; bu enstitü 
müdürlerine yetki verilir diye bu kanunun bir 
yerinde yok böyle bir şey. Böylelikle bu madde 
ile bir yetkinin verilmesi faydalı olur. 

BAŞKAN— Peki, efendim 
Önergeye Hükümet ve Komisyon katılıyor 

mu efendim ? 
MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI ORHAN DEN

GİZ (Uşak Milletvekili) — Katılmıyoruz. 
GEÇİCİ KOMÎSYON SÖZCÜSÜ KÂZIM 

j KARAAĞAÇLIOĞLIT (Afyon Karahisar) — 
Katılmıyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Önergenin dikkate abnımasını 
oylar Miza arz ediyorum. Kabul edenler. . Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi -okunan şekliyle oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Öğretim üyeleri 
T - Genel hükümler 

Öğretim üyeleri ve görevleri 
ıvladde 18. — Üniversite öğretim üyeleri, 

üniversitelerde öğretim üyesi kadrolarında gö
revli veya sözleşmeli üniversite doçentleri ve 
üniversite profesörleridir. 

Üniversite öğretim üyelerinin nitelikleri, ta
yinleri meslekî hakları ve görevleri, bu kanun 
hükümleriyle bunlara aykırı olmayan genel hü
kümlere bağlıdır. 

öğretim üyelerinin başlıca görevleri şunlar
dır : 

a) Üniversite öğretim kurumlarında bilim
sel araştırmalar ve yayımlar yapmak; 

b) Üniversite kurumlarında bilimsel taraf
sızlık içinde eğitim ve öğretim işlerini yapmak, 
pratik çalışmaları uygulamak, proje hazırlama
larını ve seminerleri yönetmek; 

c) Bölümdeki veya kürsüdeki asistanların 
yetişmelerine yardımcı olmak; 

ç) Haftanın en az iki günü, belli saatlerde 
öğrencileri kalbul ederek onlara gerekli alanlar
da yardım etmek ve yol göstermek; 

d) Üniversitelerarası kurulca veya üniver
site ve fakülte organlarınca verilecek görevleri 
ifa etmek; görevli olduğu kurul ve komisyon
lara katılmak. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo-
I ram. Kaibul edenler... Etmeyenler... Kabın edil

miştir. 
II - Üniversite Doçentliği 

Üniversite Doçenti unvanının kazanılması 
Madde 19. — «Üniversite Doçenti» sıfatı, bu 

kanunda gösterilen sınavı başarmakla kazanı
lır. Üniversite doçentliği sınavına girebilmek 
için adaylardan şunlar istenir: 

a) Sınava gireceği bilim dalında doktora-
I sini yapmış veya tıpta uzmanlık yetkisini ,ka-
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zanmış bulunmak, ya da yabancı memleketlerde 
yapmış olduğu bilim doktorası veya aldığı uz
manlık yetkisinin doçentlik sınavına girmeye 
yeterli olduğu üniversitelerarası kurulca kabul 
edilmiş olmak. 

b) Doktor unvanını veya tıpta uzmanlık 
yetkisini aldıktan sonra sınavına gireceği bilim 
dalı ile ilgili bir işte en az dört yıl çalışmış ol
mak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Tok. 

'Bir önerge var, takdim ediyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Tasarınm 19 ncu maddesinin (b) fıkrasında 
geçen «En az 4 yıl çalışmış olmak» kısmının 
«En az "de yıl çalışmış olmak» şeklinde değişti
rilmesini sab iy le öneririm. 

Sivas 
Hüseyin Öztürk 

Gerekç0 : 
1. — Master üzerinde doktora yapmış ve 

üç yıl da. öğretim görevlisi olarak çalışmış ve 
başarı kazanmış, iyi yetişmiş genç bilim adam
larının doçentliğe geçmesinde sayılamayacak 
kadar maddî, manevî faydalar vardır. 

2. — Öğretim üzerine duyulan ihtiyaç biran 
önce karşılanacaktır. 

3. — Doktorasını yapmış her bilim adamı üç 
yıl öğretim işleri ile bilfiil ilgilidir. Zekcâ ve ka
biliyetlerdik! farklılığı biran önce değerlendir
mekte moaern eğitim, öğretim sistemlerinin ge
reğidir. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk? 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Gerekçe

nin 2 nci maddesinin şu şekilde olması gereki
yor; 

«2. — İhtiyaç duyulan öğretim üyesinin bi
ran önce karşılanması...» 

BAŞKâNT — Evet, gerekçeden anlaşılıyor 
efendim. 

Önergeye Hükümet ve Komisyon katılıyor
lar mı efendim? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Uşak Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂZIM KA-
RAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Karalıisar) — Katıl-
ımıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet, ve Komisyon katıl
mıyorlar. 

Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi okunan şekli ile oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Doçentlik sınavı 
Madde 20. — 'Doçentlik sınavı, adayın sına

vına gireceği bilim dalındaki üniversite profe
sörleri arasından, o dalda yeter sayıda profesör 
bulunmadığı veya bilim dalının özelliği zorunlu 
kıldığı takdirde en yakın bilim dalları profesör
leri arasında üniversitelerarası kurulca ad çek
mek suretiyle kurulacak üniversitelerarası jü
riler taraf1 ndan yılda iki defa yapılır. 

Doçentlik sınavı, yabancı dil, doçentlik tezi, 
kollokyum ve deneme dersi kademelerinden olu
şur. Bu sınavın nasıl yapılacağı «Üniversite Do
çentlik Sınavı Yönetmeliği» nde gösterilir. 

Sınavı yapılacak yabancı dil, adayın baş
vurduğu bilim dalı için tabiî olarak bilmesi ge
rekli dillerden başkadır. 

Yabancı dil sınavında başarı sağlayamayan 
adaym isteği üzerine sınav kâğıdı jüri başkanı 
tarafından kendisine gösterilir. Aday, sınav so
nucuna yazılı olarak itiraz ederse, bu itiraz üni
versitelerarası kurulca incelenip kesin karara 
bağlanır. 

Doçentlik sınavını başaranlar, «Üniversite 
Doçenti» unvanını alırlar; sınavı başaramayan
lar, Yönetmelikte belirtilen sınırlar içinde, gele
cek dönemlerin sınavlarına girebilirler. 

•BASKİN — Madde üzerinde konuşmak is
teyen sayın üye ? Yok. 

Verilmiş bir önerge var, takdim ediyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Üniversite kanun tasarısının 20 nci madde

sinin 1 nci fıkrasının aşağıda önerilen şekilde 
değiştirilmesini saygı ile öneririm. 

Sivas 
Hüseyin Öztürk 

Madde 20. — (Fıkra 1) : Doçentlik sınavı, 
adaym sınavına gireceği bilim dalındaki üni
versite prvd'esörleri arasından üniversitelerara
sı kurulca ad çekmek suretiyle kurulacak üni
versitelerarası jüriler tarafından yılda bir de
fa yapılır. 

Adayın sınava gireceği bilim dalında yeter 
sayıda profesör yoksa, o bilim dalının profesör-

— 251 — 



C. Senatosu B : 74 19 . 6 . 1973 O : 2 

en leri jürini a tabiî üyesi olur. Diğer üyeler 
yakın bilim dallarının profesörleri arasından ad 
çekmekle seçilirler. Bilini dalının özelliği zo
runlu kılJ'ğı takdirde jüriye yan bilim dalla
rından bir veya iki profesör katılır. Bu profe
sörler de ad çekmekle saptanır. 

.Gerekçe 1. — Yılda bir defa doçentlik sına
vı yapılması öğretim üyelerinin İm ise fazla za
man harcamasını önler. 

2. — Yakın ve yan bilim dallarından alına
cak profesörlerle geri kalması ihtimali olan do
çentlik sınavları da yapılmış olur. 

BAŞK\X — önergeye Hükümet ve Komis
yon katılıyorlar mı? 

Hükümet ve Komisyon önergeye katılmıyor
lar. 

önergenin dikkate alınmasını oylarınıza arz 
ediyorum, Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
önerge kabul edilmemiştir'. 

'Maddeyi okunan şekli ile oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 
Yabancı memleketlerde alman Doçentlik unvanı 

Madde 21. —• Doktor unvanını veya tıpta 
uzmanlık yetkisini aldıktan sonra yabancı mem
leketlerde doçent unvanı veya yetkisini almış 
olanlar, en az iki yıl bu unvan veya yetki ile 
yabancı memleketlerde (iğretim ve araştırma 
kurumlarında çalışmış olmak şartiyle eüniver-
site Doçenti» sayılmak için üniversiteleı arası 
kurula başvurabilirler. Başvurmayı takibeden 
ilk toplantıda üniversitelerarası kurul, üniversi
te doçentlik sınav jürileri seçiminde uygulanan 
usul uyarınca bir komisyon kurar. Bu komisyon 
adayın belgelerini, yayınlarını ve çalışmalarını 
inceleyerek bir ay içinde tahlilî bir rapor hazır
lar. Üniversitelerarası kurul müteakip ilk top
lantısında bu raporu müzakere eder ve adaya 
«Üniversite Doçenti» unvanının verilip verile
meyeceğini karara bağlar. 

•BAŞKAX •— Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenime.. Mad
de kıbul edilmiştir. 

Doçentlerin tayini 
'Madde 22. — Doçentlik unvanını kazandık

tan sonra üniversitelerde çalışmak isteyenler, 
yüksek öğretim kurulunun göstereceği bir ve
ya birden fazla üniversite veya bağımsız fakül
tenin açık doçentlik kadrolarına, tüzüğüne gö
re seçilerek tavin edilirler. 

Tayin işlemi, Türk vatandaşı olma şartı ya
nında Devlet memurlarında aranan şartlar bu
lunmak k.ıydı ile fakülte kurulunun teklifi ve 
senatonun ka.ran üzerine rektör tarafından ya
pılır. 

Gösterilen kadrolara müracaat etmeyen ve
ya tayin ^-diklikleri halde göreve başlamayan
larla açık kadro olduğu halde seçilmeyen do
çentler. istifa etmiş sayılırlar. Kendilerine açık 
kadro gösterilmeyen üniversite doçenih-ri ken
di asistanlık kadrolarında öğretim ve araştır
ma görevine devam edebilir. 

BASK A X — 'Madde üzerinde söz isteyen sa-
ym. uy ev ı ok. 

Bir önerge var. takdim ediyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Üniversite kanun tasarısının 22 nei maddesi
nin aşağıdaki şekilde değiştirilmı'üıi saygıla
rımla öneririm. 

Sivas 
.Hüseyin Öztürk 

Madde 22. — Fakültesinde asistan iken do
çentlik sınavını kazandıktan sonra bağlı bulun
dukları kürsü ve bölümlerde kadro boşsa der
hal atanırlar. Şayet bu kadrolar dolu ise. Yük
sek Öğretim Kutulunun ilân edeceği bir veya 
birden fazla bağımsız fakülte veya üniversitele
rin açık olan doçentliklerine tüzükleri gereğin
ce atanırlar. Bu atama işlemi, Devlet memurla
rında aranan şartların bulunması ve Türk va
tandaşı olması kaydı ile, fakülte kurulunun tek
lifi, senatonun kararı ve rektörün de onayı ile 
tamamlan;1'. 

Doçenîük sınavını kazanmış da doçentlik 
kadrosuna atanamamış olanlardan fakülteleri, 
doçentlik seviyesindeki gö-vvlerdmı faydalan
masını sağlarlar. 

Gösterilen kadrolara müracaat etmeyenler 
veya atandıkları halde göreve başlamayanlar, 
açık kadro olduğu halele seçilmeyen doçentler 
istifa etmiş sayılırlar. Seçilmeme sonucuna il«i!i 
kurullar ımzdinde itiraz ederler. 

BASK AY — Bir ilâve yapa.-ak mısın..,'. ? 
HÜSEYİN ÖZTÜRK fSivas') — Açık. 
BASK \X - Hükümet ve Komisymı katılı

yorlar mı ' 
Hükümet ve Komisyon katılmıyorlar. 
Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza arz 

ediyorum kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
ön er ev kabul'edilme mistir. 
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Maddeyi okunan şekli ile oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

III - Üniversite Profesörlüğü 
Aranacak şartlar 

Madde 23. — Üniversite profesörleri, üniver
site doçentleri arasından «Üniversite doçentle
rinin profesörlüğe yükseltilmesi hakkında tü
zük» uyarınca seçilir. Üniversite profesörlüğü
ne seçilec'.klerde aranacak şartlar şunlardır : 

a) Üniversite doçenti unvanını kazandık
tan sonra profesörlüğüne atanacağı bilim dalı 
ile il «ili bir işte, son bir yılını üniversitede kad
rolu doçentlikte geçirmiş olmak şartıyle en az 
beş yıl; bu şart >mevcudol.madığı takdirde, en 
az yedi yıl çalışmış .bulunmak. 

b) Üniversite doçenti unvanını kazandık
tan sonraki dönemde yaptığı çalışma ve yayın
larla ilmî yeterliğini ortaya koymak:. Aday ça
lışma veyı yayınlarından birinî^ ya da özellik
le bu maksatla hazırlayacağı bir eseri profesör
lük tezi olarak belirtir. 

c) Üniversite doçenti unvanını kazanırken 
20 nci madde uyarınca sınavını verdiği yabancı 
bilim dilinden başka bir yabancı bilim dilinde 
inceleme ve araştırma yeterliğinde bulunduğu
nu bir sınavla belirtmiş olmak. 

Bu sınav, yabancı dilden, ilgili bilim dalında 
yazılmış bir metnin Türkçeye çevrilmesi sure
tiyle yapılır. Doçentlik dil sınavlarında ilgilere 
tanınmış olan itiraz hakkına ilişkin hükümler, 
profesörlük için yapılan dil sınavlarında da uy
gulanır. 

'Doktor unvanını veya tıpta uzmanlık yetki
sini aldıktan veya aynı nitelikte ya da daha 
üstün bir bilimsel unvan kazandıktan sonra ya
bancı memleketlerde profesör unvan ve yetki
sini almış ulanlar, en az iki yıl bu unvan veya 
yetki ile yabancı memleketlerde öğretim ve 
araştırma kurumlarında çalışmış olmak ve dok
tor unvan veya tıpta uzmanlık yetkisinin kaza
nılmasından itibaren yedi yıl geçmiş bulunmak 
şartiyle üniversite profesörü sayılmak için ge
rekli şartları haiz olduğunu tespit ettirmek üze
re üniversitelerarası kurula bavŞ vurabilirler. 
Başvurmayı takibeden ilk toplantıda üniversite
lerarası kurul «Üniversite doçentlerinin profe
sörlüğe yükseltilmeleri hakkında tüzük» uya
rınca bir komisyon kurar. Bu komisyon adayın 

belgelerini, yayınlarını ve çalışmalarını incele
yerek bir ay içinde tahlilî bir rapor hazırlar. 
Üniversitelerarası kurul müteakip ilk toplantı
sında bu raporu müzakere eder ve adayın üni
versite profesörü unvanını almak için gerekli 
şartları haiz olup olmadığına karar verir. 

'Bu şekilde profesörlük unvanını kazanmış 
olanlar üniversite de sözleşmeli olarak da 
çalıştırılabilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Profesörlüğe tayin 
Madde 24. — İdeal kadrolarda açık bulunan 

veya açılan profesörlük kadrosuna tayin, fa
külte kurulunun teklifi Senatonun kararı üze
rine müşterek kararname ile yapılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 
IV - Öğretim üyelerine ilişkin ortak hükümler 

Öğretim üyesi secimi ve profesörlüğe 

yükseltilme 
Madde 25. — Üniversitelerde öğretim göre

vi alacak doçent ve profesörlerin seçimlerinin 
ne yolda yapılacağı, kendi alanlarında bilimsel 
araştırmalar işin gerekli derecede hangi eski 
veya yeni dilleri bilmeleri icabettiği «Üniversi
teler öğretim üyelerinin seçimleri ve profesör
lüğe yükseltilmeleri hakkında tüzük» t e belir
tilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Emeklilik 
Madde 26. — Üniversite öğretim üyelerinin 

emeklilik yaşı 70'tir. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Unvanların koruıııması 
Madde 27. — Bu kanun hükümleri dışında 

kimseye «Üniversite doçenti» ve «Üniversite 
profesörü» unvanı verilemez. 

Üniversite öğretim üyeleri bu kanunda ya
zılı sebep ve hükümler dışında görevlerinden 
çıkarılamazlar ve akademik unvanlarından 
mahrum edilemezler. Başka bir işe geçmek, 
emekli olmak veya çekilmek, ya da işten eekil-
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miş sayılmak yoluyle öğretim görevinden ayrı
lanlar. akademik unvanlarını taşırlar. 

Yetkisi olmaksızın, bu kanunda yazılı akade
mik unvanları kullanmak yasaktır. 

Bu yasağa aykırı hareket edenler bundan 
men olunacakları gibi, haklarında Türk Ceza 
İvanıınıı hükümleri de uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Öğretim yardımcıları 

Tanım 
Madde 28. — Üniversite öğretim yardımcı

ları, asist.-ınlar, öğretim görevlileri, araştırma 
görevlileri, okutmanlar, uzmanlar, çeviriciler
dir. 

Üniversite öğretim yardımcılarının nitelik
leri, tayinleri, meslekî hakları ve görevleri bu 
kanun hükümleri ile bunlara aykırı olmayan 
genel hükümlere bağlıdır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

I - Asistanlar 

Asistanların tayininde aranacak şartlar 

Madde 29. — Asistanlığa tayin edilebilmek 
için Devlet hizmetine girmede aranan genel 
şartlardan başka aşağıdaki şartlar gereklidir : 

a) Görev alacağı bilim dalında doktora ve
ya tıpta uzmanlık diploması almış olmak. 

b) Fakülte kurulunca gösterilecek iki mis
li aday a. asından senatoca seçilecek üç kişilik 
bir jüri t-jrafından yapılacak bilimsel sınavda 
başarı göstermek, 

c) Görev alacağı bölüm veya kürsünün ge
rektirdiği yönetmelikle saptanmış şartları haiz 
olmak, 

Bölüm ve kürsü başkanları, (b) bendinde 
sözü geçen jürinin tabiî üyesidirler. 

ç) Öğrenciliğinde 64 ncü maddenin 1 nci 
paragrafında bildirilen sebeplerle disiplin ceza
sı almamış olmak. 

İnsan hak ve hürriyetlerini veya Türk Dev
letinin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlü
ğüne veya dil, ırk, sınıf, din ve mezhep ayrımına 
dayanarak, nitelikleri Anayasada belirtilen 
Cumhuriyeti ortadan kaldırmak için her ne su

retle olursa olsun gösteri veya propaganda yap
mamış veya anarşik hareketlere katılmamış ol
duğu hususunda üniversite yönetim kurulunca 
karar verilmiş olmak. 

d) Yabancı uyruklu asistanlar, yukarıda 
belirtilen şartları haiz olmak şartıyle ve kendi
lerine bir burs temin edildiği ilgili üniversite 
yönetim kurulunca tespit edildiği takdirde asis
tanlığa alınabilirler. 

e) Bâzı teknik branşlarda ve sanat dalla
rında istihdam edilecek asistanlarda (a) fıkra
sındaki şartların aranıp aranmayacağına üni
versitelerarası kurul karar verir. 

BASK \N — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Madde ile ilgili önergeler var 
takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
281 S. Sayılı Üniversiteler Kanun tasarısın

dan 29 nevi ınaddenin (ç) fıkrasının çıkarılma-
sini arz ve teklif ederim. 

İçel 
Lütfi Bilgen 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilgen. 
LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Aynı madde için 

bir önergem daha var lütfen okutur musunuz. 
BAŞKAN — Pe'ki ikisini birden muameleye 

koyayım. Onu da takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 889 S. 'Sayılı Üniver

siteler kanun tasarısının 29 ncu maddesinin 
(a) fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

İçel 
. Lütfi Bilgen 

Madde 29. — (a) : Görev alacağı bilim 
dalında doktora diploması almış olmak. 

Gerekçe... 
BAŞKAN — Onu o'kunı a yalını, Savın Bil-

gen izah ederl'er. 
Buyurun Sayın Bilgen. 
LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Sabahın bu 

saatinde sizleri fazla tutmak istemiyorum. 
Biraz evvel iki madde üzerinde çok münaka
şalar oldu, tasarının esas belkemiği onlar 
gibi gözüküyorsa da, bu da en önemli mad
delerden bir tanesidir. Çünikü, buradaki mad
de ile, ilerisi için bir p rot ip üniversiteliler 
hazırlanmaya çalışılıyor. Bu prototip adam; 
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düşüncesini serbest söyleyemeyen, üniveristeli 
olmaktan çok, - Kanuna bu haliyle üniver
site mektepleri kanunu demek daha doğ
rudur - bir mektep talebesinden daha geride, 
daha sııslkunı - puskuıı adanı yetiştirme hedefi 
güdülüyor. Ben onun için bu önergeleri ver
dim. Ayrıca bunun içersinde çelişkiler de var. 

Burada diyor ki, «Asistan olabilmek için, 
görev alacağı bilim dalında doktora veya 
tıpta uzmanlık diploması almış bulunmak.» 
Burada hir karıştırma da var gibi geliyor bana. 
Doktora öğrencisi olacak veyahutta tıpta uz
manlık öğrencisi olacak. Bir defa, tıpta uzman 
olmak için evvelâ asistanlık devresini geçirerek, 
bu 3 ilâ 7 sene sürmektedir. Tıp FaküUeyini biti
ren herkes Türkiye'de doktorluk edebilir. Bu, 
halen yürürlükte olan 1219 sayılı Taba
bet ve •Şuabatı •Sanatların Farz ve İcrasına 
dair Kanunum 1 nei maddesinde şöyle der; 
«Türkiye Cumhuriyeti dahilikle tababet icra 
ve herhangi bir surette olursa olsun, hasta te
davi edebilmek için Türkiye DarülfünunYlan 
Tıp Fakültesinden -'diploma sahibi olmak ve 
Türk bulunmak şarttır.» 

Şimdi bu kanuna göre, Tıp Fakültesini bi
tiren bir kimse falan yer le Hükümet tabibi 
veyahutta sağlık mücadelesinde bir savasın 
tabibi olacak veya Sağlık Ba'kanlığmın bir 
hastanesinde asistan olacak, ya da üniversite 
asistanı olacak. Üniversite asistanlığı sırasın
da öğrenci muamelesi görecek, ama Sağlık Ba
kanlığında asistan olursa doktor olarak çalı
şacak. Burada bir defa bir eşitsizlik var. Çün
kü, biraz evvel Sayın Kınaytürk de izah eder
ken bunun üzerinde durdular ve . isabetine 
inaüclılar, bir kısım asistanlar öğrenci statü
sünde 'Olacak, ihtisasım tamamladıktan sonra 
doçentliğe doğru yükselmek isteyenler, kad
roda kalabilmek için şöyle şöyle olacak de
diler. Aslında bunun tedbiri bu değil. Bir 
kısım asistanlar ihtisasını bitirdikten sonra 
kadroyu boşaltmıyorlarsa, bunun tedbiri bu 
değil. Bunun-tedbiri; bir mukavele ile asistan 
alırsınız, üç senelik, 4 senelik bir devre içe
risinde çıktığı zaman biter gider, fakat bu
radaki esas maksat şu; üniversite asistan
lığı esnasında bir tıp doktoru asistanını, öğ
renci statüsünde tutma esasına gidiyor. 

Nitekmi, aşağıdaki (€) fıkrasında «64 ncü 
maddenin 1 nci paragrafında belirtilen bir 
cezayı almamış olmak...» Bakalım 64 ncü mad
denin 1 nci fıkrası ne diyor : 64 ncü madde
nin 1 nci paragrafı şöyle; maddeyle ilgili ol
duğu için okumak zorundayım. 

Bu pragraf şöyledir : 
«Üniversite içinde veya dışında üniversite 

öğrencileri sıfatına, şeref ve haysiyetine aykırı 
harekette bulunan; üniversitenin sükûn ve hu
zurunu ve çalışma düzenini bozan; üniversite 
mensuplarının şeref ve haysiyetine veya şahıs
lara tecavüz eden veya saygı dışı davranışlar
da bulunan öğrencilere; bu kanun ve üniversi
te öğrenci disiplin yönetmeliği uyarınca: Uyar
ma, kınama, bir haftadan bir aya kadar üni
versiteye devamdan nıeııedilme, bir veya iki yıl 
için üniversiteye devamdan nıeııedilme veya 
üniversiteden çıkarma cezaları verilir.» 

Meselâ bir talebe üniversitede ilk sınıflar
da iken bir harekette bulunacak, bunun üzeri
ne bir kınama cezası alacak. Artık bu ceza onu 
ömür boyunca takibedecek... Bu ne kadar gad
darlıktır? Böyle bir madde nasıl düşünülebilir? 

Kaldı ki, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı hastanelerinde ihtisas yapmak isteyen kim
seler için bir tüzük hazırlandı. Bu tüzük 18 Ni
san 1973 tarihli Besmî Gazetede yayınlandı. 
Orada da asistan olabilmenin birtakım şartla
rı gösterilmektedir. «Asistan olmanın şartları: 
Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından mah
rum bulunmamak, ağır hapis veya altı aydan 
fazla hapis cezasiyle tecziye edilmemiş olmak, 
askerliğini yapmış bulunmak ve saire...» 

Şimdi, Türkiye'de aynı fakülteyi bitiren iki 
kişiden biri Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
nın hastanelerinde ihtisasa girecek ve geniş 
şartlar içerisinde olacak; bir diğeri ünievrsitede 
asistan olabilmek için ayrı şartlar içinde ola
cak. Birisi memur kadrosunda ve memurun bü
tün haklarından faydalanacak, onun himaye
sinde kalacak; bir diğeri öğrenci olarak âdeta 
itilip, kakılacak. Zaten burada öğrenciliğin 
şartları da konmuştur. 

Bunun hedefi şu olabilir: Bugünkü üniver
site öğretim kadrosunu beğenmiyoruz. Bundan 
sonra yavaş yavaş yeni kuşaklar yetiştikçe öy
le bir öğretim kadrosu meydana getireceğiz ki, 
daha üniversiteye adını attığı gün kendini esir 
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kabul etsin, bütün haklarından mahrum kalsın, 
ağzını açmasın, hiçbir tenkitte bulunmasın, söz 
hürriyetini kullanmasın, söz söylemesin. Çün
kü. üniversitedeyken alacağı en küçük bir di
siplin cezası onu ömrü boyunca <t a küb ede çek
tir. Yarının arzu edilen öğretim üyesi tipi bu 
olacaktır... 

'Böyle olmaz, arkadaşlarım. O zaman ne ola
cak? Bir yerde kadrolar- kısıtlıdır. Bir kliniğe 
fazla miktarda gitmek isteyen yardır, ama 
2 - 3 kadrosu yardır, bunlar da doludur. Bu
nun için bura dahilerden birinin ayağını -kay
dırmaya çalışacaklar ye bu jurnalcilik sistemi 
işleyecektir. Buradaki hüküm bunu teşvik et
mektedir. Bir sene sonra o atılacak, yerine öte
ki gelecek, bu defa o da gidecek, yerine bir baş
kası gelecek. Acaba kim kimi işletecek, o belli 
değil. 

sam, gayet tabiî ki, önergemi geri alırım. Fa
kat, tasarının çeşitli yerlerini de tetkik ettim; 
burada bilinçli olarak tıp 'asistanlığı, öğrenci
liğin bir devamı gibi gösterilmektedir ye böy
lece de hiçbir kanunî teminatı olmayan bir kim
se üniversitede kalabilmek için kendini o idare 
zamanındaki nizama esir farzedecektir. Bunun 
önlenmesi lâzımdır. 

Sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum. Yal
nız bir husus var. Bu kanunun ileride belki bir 
faydası olur. Bu kadar ağır şartlar getiren ve 
tabiî, üniversite özerkliği diye bir şey bırakma
yan kanuna karşı bugün bölük bölük olan üni
versite gençliği 'belki de birleşir, bu özerkliği 
kaldıranlara karşı bir mücadele ile ruh birliği
ne varır. Bu kanunun bu yönden bir faydası 
olabilir diye düşünüyorum; ama talebeyi böy
le bir mücadeleye, itmemek lâzımdır. 

Saygılar sunarım. 
FETHİ TEVETOÖLU .Samsun) — Sayın 

Başkan, önergenin aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. Sayın Tevetoğlu. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Bayın Bilgen bu önergesiyle halen mevcudo-
laıı tıp asistanlığı müessesesini düşünmek su
retiyle buradaki asistanlıkla ilgili maddede de
ğişiklik istiyorlar, kanaatindeyim. 

Halbuki, tasarının 32 nci maddesi okunursa. 
şu gerçek ortaya çıkıyor ki. bu tasarı yeni mâ
nada; yani bizim bugüne kadar alışageldiğimiz 
mânanın dışında bir asistanlık müessesesi geti
riyor. Tıp dışındaki ilim dallarındaki bütün 
asistanlar da dâhil olmak üzere bütün asistan
lar birçok yeni haklarla öğretim görevlisi ıra-
ziy etinde ders dahi verebilecek kadro ile ve 
daha yüksek maaşla üniversitenin öğretim kad
rosuna fiilen katılıyorlar. 

32 nci maddedeki «uzmanlık öğrenciliği» 
diye ifade edilen uzmanlık öğrenciliği, bizim 
bugün «asistan» diye 'kabul ettiğimiz asistan
ları ifade etmektedir. Burada yeni bir terim ge
tirilmiş olmaktadır. Eğer, sayın arkadaşını bu 
32 nci maddedeki muhtevayı da lütfedip dikka
te alırlarsa, zannediyorum ki. önergelerini geri 
alacaklardır. 

Önergenin kabul edilmemesini istirham ede
rim. 

Saygılarımla. 

(ieçenlerde, bundan birkaç ay evvel Adana 
Tıp Fakültesinde bir olay oldu, hem de Sıkıyö
netim devam ettiği bir sürede oldu. Adana'da 
bir partinin il kongresi yapıldı. Adana Tıp Fa
kültesinin yurdunda, o partinin bir talebe teş
kilâtı var; herkesin bildiği komando teşkilâtı. 
Komandolar diğer.' öğrenciler üzerinde baskı 
yaparak o kongreye götürdüler. Diğer öğren
ciler derken, bunun içerisinde 'C. H. P.'lisi var, 
A. P.'lisi var, hepsi var. Yaptıkları baskı şu 
idi: «Bu kongreye giden Türk, gitmeyen hain
dir.» dediler ve bu öğrencileri zorla götürdü
ler. 

Simdi, yarın acaba bu baskı ile o kongreye 
götürülen öğrenciler için «"Bunlar bir eğilime 
katıldılar, siyasî parti kongresine gittiler» gi
bi iftiralarla onları götüren öğrenciler kendi
lerine yol açmak için onları lekelemeye çalış
mayacaklar mıdır veya böyle bir yola giderler
se bunun sonu ne olacaktır? 

Bu bakımdan ben önergemde izah eriğim gi
bi 29 ucu maddenin (a) bendinin «Görev ala
cağı bilim dalında doktora diploması almak» 
şeklinde değiştirilmesini istiyorum. 

32 nci madde üzerinde de verilmiş bir öner
gem var. Orada da «tıpta uzmanlık» kelime
lerinin cümleden çıkarılması gerekir. Bunu tek
lif ediyorum. 

Bu arz ettiklerimin Hükümet veya komisyon 
tarafından hakikaten beni tatmin edici bir açık
laması yapılırsa ve ben de yanıldığımı anlar-
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BAŞKAN — Önergeyi tekrar okutup oyla
rınıza arz edeceğim. 

(İçel Üyesi Lîvtfi Bilgenin birinci önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon önerge
ye katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN
DER 'CENAP EGE (Aydın) — Katılmıyoruz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANİ ORHAN DEN
GİZ (Uşak Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN* — Önergenin dikkate alınmasını 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Bilgen'in ikinci önergesini tekrar oku
tuyorum. 

(İçel Üyesi Lûtfi Bilgen'in ikinci önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon öner
geye katılıyor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN
DER CENAP EGE (Aydın) — Katılmıyoruz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 
(l 'şak Milletvekili) — Katılm^oruz. 

BAŞKAN —• Önergenin dikkate alınmasını 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Bir başka önerge var, takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Üniversiteler kanun tasarısının 92 nei mad

desinin (a) ve (ç) fıkralarının aşağıda öneri
len şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Sivas 
Hüseyin Öztürk 

Madde 29. — (Fıkra a) : Görev alacağı bilim 
dalında doktora, yapmış olmak veya doktora 
yapmaya yetki veren bir diplomaya sahibol-
mak. 

Fıkra, (e) Öğrenciliğinde (U ncü maddenin 
1 nei paragrafında bildirilen sebeplerle disiplin 
cezası almamış ve bu cezası affedilmemiş ol
mak. 

BAŞKAN — Önergenizi izah için buyurun 
Sayın Öztürk. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kan, değerli üyeler. 

20 nen maddenin (a) fıkrasında «Görev ala
cağı bilim dalında doktora veya tıpta uzman
lık diploması almış olmak» deniyor. Oysaki, Sa-
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ym Tevetoğlu'nuıı da belirttiği gibi 32 nei mad
dede uzmanlık durumu, 'tıpta uzmanlık öğren
cisi olarak geçiyor. Burası, onu hükmen orta
dan kaldırıyor. Kaldırıyor, çünkü tâyin ola
bilmek için doktora, yapmış olacak ve uzmanlık 
kazanmış olacak. 32 nei madde ile ise bir «uz
manlık öğrencisi» getiriliyor. Bu bakımdan uz
manlık öğrenciliğinin sağlanabilmesi, devanı 
edebilmesi için, bu önergede ben, görev alaca
ğı 'bilim dalında doktora yapmış olmak veya 
doktora yapmaya yetki veren bir diploma sa
hil)! olmak kaydını getirmekteyim, kabul edi
lirse o zaman 32 nei madde işleyebilir kanaa
tindeyim. Oysa, burada kati bir hükümle ke
sip kaldırıyoruz ortadan. Bu madde ile o mad
de arasında hüküm bakımından çelişki var. 
Onun için bu önergeyi verdim, iltifat buyuru-
lui'sa bu çelişki de kalkmış olur. yani 32 nei 
madde ile 29 nen maddenin (a) fıkrası birbirine 
uyar. 

Ayrıca ç) fıkrasında da «Öğrenciliğinde» 
(54 neti maddenin 1 nei pragnafında bildirilen 
sebeplerle disiplin cezası almamış ve eğer almış
sa bu cezası affedilmiş olmak» diyor. Alır da 
affedilir!... Şimdi, ceza almıştır, affedilmişse 
bunun tâyini gerekir. Yani. ceza hukukunda 
bu gerekli olan bir şeydir. Bu getirilmediğine 
güre ceza almıştır, ama affedil'iniştir, cezası 
kalkmıştır. Şimdi, tayin edilecek mi edilmeye
cek mi? Böyle bir kuşku, yani ikili bir düşünce 
doğuyor. Bu bakımdan «Affedilmiş olması da 
tayinini sağlar» hükmü (e) fıkrasına getiril
miştir. Oylarınızla kabul edilirse hem 32 nei 
madde ile çelişkisi ortadan kalkacak, hem de 
bir hukukî hata düzeltilmiş olacaktır. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN —• Önergeye Hükümet katılıyor 
mu efendim?... 

MİLLİ EĞİTİM '.BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Uşak Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim?... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN
DER CENAP EGE (Aydın) —Katı lmıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN —• Önergenin dikkate alınmasını 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmemiştir. 
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Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Asistanlığa tayin 
Madde 30. — Yapılan sınavda başarı göste

renlerden, görev alacağı bölümün veya kürsü
nün gerektirdiği şartlar gözönünde tutularak 
Asistanlık Yönetmeliğine göre teklif edilenlerin 
tayini aşağıdaki hükümlere göre yapılır: 

Bölüm veya kürsü başkanınca gösterilecek 
aday, fakülte yönetim kurulunun teklifi ve üni
versite yönetim kurulunun onayı üzerine rek
tör tarafından iki yıl için tayin edilir. Gerekli 
görülenlerin tayinleri, iki defaya mahsus ol
mak ve başlangıçtan itibaren toplam olarak 
altı yılı geçmemek üzere, iki defa yenilenebilir. 
Tayinleri yenilenmeyen asistanların üniversite 
veya buna bağlı kurumlarla ilişkileri kendili
ğinden kesilmiş sayılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Asistanların görevleri 

Madde 31. — Üniversite asistanlarının baş
lıca görevleri şunlardır : 

a) G-erekli bilimsel çalışmaları yapmak; 
b) Fakülte ve yüksek okullarca hazırlana

cak asistan eğitim yönetmeliğine uygun olarak 
bölüm veya kürsü kurulunca tespit edilecek 
esaslar çerçevesinde öğretim üyelerinin gerekli 
göreceği öğretim ve uygulamalarda hazır bulun
mak, kendisine verilen görev ile ilgili tercüme, ince
leme, araştırma, uygulama ve yayın vazifelerini 
vaktinde ve düzenli yapmak, öğrencilerin ça
lışma, araştırma ve uygulamalarına yardım et
mek ; 

c) Üniversite veya fakülte organlarınca ve
rilecek görevleri yapmak. 

Asistanlar, öğretim görevliliğine iliş
kin 34 ncü maddedeki şartlar uyarın
ca başka bir üniversite veya 'bağlı ol
dukları üniversitenin fakülte veya diğer öğre
tim kurumlarında ders vermekle görevlendiri
lebilirler. 

ç) Asistanlar, üniversite dışında özel veya 
resmî hiçbir iş göremezler. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

I Doktora veya tıpta uzmanlık öğrenciliği ve 
bu öğrenciliğin devam etme şartları 

Madde 32. — Üniversite veya bir yüksek öğ
renim kurumu mezunu olup üniversitede dok
tora yapmak veya tıpta uzmanlık yetkisini al
mak isteyenler, üniversitenin usulüne göre aça
cağı smav sonunda seçilirler. Bunlar, bakanlık
ların veya kurumların tahsis edecekleri kadro
lardan veya burslardan faydalanabilirler ve 
mecburî hizmetle yükümlü olsun veya olmasın, 
maaşlı izinli sayılırlar. Üniversite senatoları 

i asistan kadrolarını geçici olarak veya sözleşme
li doktora veya tıpta uzmanlık öğrencilerine 
tahsis edebilirler. Bunların doktora veya tıpta 

I uzmanlık öğrencisi olarak çalışmalarına devam 
I etmeleri için her ders yılı başında fakültesi yö

netim kurulunun teklifi ve üniversite yönetim 
kurulunun uygun bulması şartıyle rektörce sü
relerinin uzatılmasına karar verilebilir. Bu sü-

I re, doktora veya tıpta uzmanlık için 6 yılı ve 
J herhalde ilgili yüksek öğretim kuruluşunun 
I doktora veya tıpta uzmanlık yönetmeliğinde ön

görülen süreleri geçemez. Doktora veya tıpta 
I uzmanlık öğrencisinin, çalışmalarının uzatıl

masına karar verilmediği hallerde üniversite 
veya ona bağlı kurumlarda ilişkisi kendiliğin
den kesilmiş sayılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa-
I yın üye?... Yok. 

Yerilmiş önergeler var okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 889 sıra sayılı Üniversi

teler kanunu tasarısının madde 32'nin başlığı
nın aşağıdaki şekilde ve metnin de şöylece ya
zılmasını arz ve teklif ederim. 

İçel 
J Lûtfi Bilgen 

Doktora öğrenciliğinin devanı etme şartla
rı : 

Madde 32. — Üniversite veya bir yüksek öğ
renim kurumu mezunu olup, üniversitede dok
tora yapmak yetkisini almak isteyenler, üni
versitenin usulüne göre açacağı sınav sonunda 
seçilirler. Bunlar bakanlıkların veya kurum
ların tahsis edecekleri kadrolardan veya burs
lardan faydalanabilirler ve mecburî hizmetle 

J yükümlü olsun veya olmasın maaşlı, izinli sa-
I yılırlar. Üniversite senatoları asistan kadroları-
I nı geçici olarak veya sözleşmeli doktora öğren-
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çilerine tahsis edebilirler. Bunların doktora öğ
rencisi olarak çalışmalarına devam etmeleri için 
her ders yılı başında fakültesi yönetim kurulu
nun uygun bulması şartı ile rektörce süreleri
nin uzatılmasına karar verilebilir. Bu süre dok
tora veya tıpta uzmanlık için 6 yıldır ve her
halde ilgili yüksek öğretim kuruluşunun dok
tora veya tıpta uzmanlık yönetmeliğinde Ön
görülen süreleri geçemez. Doktora veya tıpta 
uzmanlık için çakışmaların uzatılmasına karar 
verilmediği takdirde, üniversite veya ona bağlı 
kurumlarla ilişkisi kendiliğinden kesilmiş sa
yılır... 

BAŞKAN — Sayın Bilgen izaha lüzum gö
rüyor musunuz? 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Müsaade ederse
niz. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
LÜTPİ BİLGEN (İçel) — Burada önerge

nin hedefi, Sayın Tevctoğlu'nun aksine, «Tıp
ta öğrencilik» tâbirini çıkarmak istemiştim. Baş
lığı da buna göre değiştirmiştim; gerisi de 
metinle aynıdır. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Önergeye Hükümet katılıyor mu efendim? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN

GİZ (Uşak Milletvekili) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim.?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN
DER CENAP EGE (Aydın) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Önergenin dikkate alınmasını 
oylarınıza >arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Bir başka önerge var takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 32 nci madde

sinin «Tahsis edilir» kelimeleriyle biten cümle
sinden sonraya, b utahsis işi, 1327 sayılı Ka
nundaki engel hükümleri düzeltecek şekilde 
üniversite Personel Kanununda düzenlenir. 

"Sivas 
Hüseyin Öztürk 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, ilâve edeceğiniz 
bir şey var mı efendim?... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kan, halen meriyette olan bu kanun bu tahsise 

engel oluyor. Personel Kanununda düzeltilmez-
se bu, bu tahsisler yapılamaz. O bakımdan arz 
etmek istedim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet ve komisyon 
okunmuş bulunan önergeye katılıyorlar mı 
efendim? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 
(Uşak Milletvekili) — Katılmıyoruz efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN
DER CENAP EGE (Aydın) — Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon öner
geye katılmadıklarını beyan etmişlerdir. Öner
genin dikkate alınıp alınmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Dikkate alınmasını ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

Bir diğer önergeyi takdim ediyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Tasarının 32 nci maddesinin son cümlesi
nin aşağıda önerilen şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Sivas 
Hüseyin Öztürk 

«Madde 32. — Doktora veya tıpta uzmanlık 
öğrencisinin çalışmalarının uzatılmasına so
mut delillere dayatılarak karar verildiği haller
de üniversite veya ona bağlı kurumlarda ilişki
si kendiliğinden kesilmiş sayılır. İlgili kurullar 
nezdiııde itirazda bulunabilirler ve yargı yolu 
açıktır.» 

BAŞKAN — Sayın Hükümet ve sayın ko
misyon okunmuş bulunan önergeye katılıyor
lar mı efendim ?.. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 
(Uşak Milletvekili) — Katılmıyoruz efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN
DER CENAP EGE (Aydın) — Katılmıyoruz 
Sayın Başkan 

BAŞKAN — Sayın Hükümet ve sayın ko
misyon okunmuş bulunan önergeye katılmadık
larını beyan etmişlerdir. Önergenin dikkate 
alınıp alınmaması hususunu oylarınıza sunuyo
rum. Dikkate alınmasını kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi, okunan şekliyle oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

33 ncü maddeyi okutuyorum. 
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Asistanların yönetime katılmaları 
Madde 33. — Asistanlar, fakülteleri yöne

tim kuruluna bir temsilciyle katılırlar. 
Temsilci, fakültenin asistanları arasından, 

bir yıl için. gizli oyla, bir yedeğiyle birlikte 
seçilir. Temsilcilerin seçilmiş sayılabilmeleri için 
fakülte kadrosunda bulunan asistanların en az 
yarısından bir fazlasının seçime katılmış olma
sı gereklidir. 

Görev süresi dolan temsilcinin bir dönem da
ha yeniden seçilmesi mümkündür. 

Temsilcinin seçilmemiş olması veya toplantı
lara katılmaması ilgili kurulun çalışmalarına 
engel teşkil etmez. 

Asistan temsilcisi, kendisiyle ilgili toplantı
lara katılamaz. Bu takdirde, toplantılara yede
ği davet edilir. 

Asistan temsilcisi, katıldığı 'toplantılarda oy 
hakkına sahiptir. 

-Seçimlere ilişkin şikâyetler, ilgili fakültenin 
yönetim kurulunca incelenir ve kesin karara 
bağlanır. 

Asistan temsilcisinin seçimleriyle ilgili hu
suslar bir yönetmelikle düzenlenir. 

Üniversite veya bir fakülteye bağlı yüksek 
okul yönetim kuruluna asistan temsilcisinin ka
tılması, yukardaki esaslar dâhilinde yürütülür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

34 ncü maddeyi okutuyorum. 

II - Diğer yardımcılar 

Öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri 
Madde 34. — Üniversitelerin bu kanun ge

reğince görevlendirilmiş öğretim üyesi bulun
mayan dersleri için geçici olarak veya herhan
gi bir dersin özel bir bilgi ve uzmanlık isteyen 
konularının öğretim ve uygulaması için geçici 
olarak başka bir resmî görevde çalışan veya ser
best meslek sahibi bulunanlardan, kendi uzman
lık alanlarındaki çalışma ve eserleriyle tanın
mış kimseler, «Öğretim görevlisi» unvanı ile ge
çici olarak görevlendirilebilirler. 

Bir bölüm ve3ra kürsünün araştırma, incele
me ve deneylerinde yardımcı olarak kadro ve
ya sözleşme ile çalıştırılmak üzere araştırma 
görevlileri tâyin edilebilir. 

Öğretim görevlileri veya araştırma görevli
leri fakülte kurulunun teklifi ve senatonun ona

yı ile münhal öğretim üye v e ya rdımcısı kadro
larından birine, unvan verilmeksizin tâyin olu
nurlar. Öğretim görevlilerinin görevlerine de
vamlarının gerekip gerekmediği hususu iki yılda 
bir ilgili kurullarca yeniden gözden geçirilir v^ 
görevlerine devamı gerekli görülmeyenlerin iş
lerine iki ay içinde son verilir. 

Bunların görevlerine son verilmesi de ta
yinlerindeki usule bağlıdır. 

Öğretim görevlilerine, gerektiği takdirde ıSe-
nota kara ri yi e aylık yerine ders saati başına üc
ret ödenebilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

35 nci maddeyi okutuyorum. 

Okutmanlar, uzmanlar, çeviriciler 
Madde 35. — Okutmanlar, dil dersleri veya 

eski dillerde yazılmış metinlerin çözümlenmesi 
gibi yardımcı öğretim işleriyle görevlendirilen
lerdir. Bunlar ilgili yönetim kurulunun teklifi 
ve Senatonun kararı ile tâyin olunurlar, durum
larına ve genel hükümlere göre aylık veya üc
ret alırlar. Okutmanlara, gerektiği takdirde, ay
lık yerine Senatoca belirtilecek miktarlar üze
rinden ders saati başına ücret ödenebilir. 

Uzmanlar, lâboratuvaıiarda, kitaplıklarda 
enstitü, klinik ve atelyelerde öğretimle doğru
dan doğruya veya dolayısıyle ilgili olan ve özel 
bilgi veya uzmanlığa ihtiyaç gösteren bir işle 
görevlendirilen yardımcılardır. Bunlar, ilgili yö
netim kurulunun teklifi ve Senatonun kararı ile 
geçici olarak tâyin olunurlar. Uzman
ların görevlerine devamlarının gerekip ge
rekmediği hususu iki yılda bir ilgili kurumlar
ca yeniden gözden geçirilir ve görevlerine de
vamları gerekli görülmeyenlerin işlerine iki ay 
içinde son verilir. Aylık ve ücretleri genel hü
kümlere göre verilir. 

Çeviriciler, sözlü veya yazılı çeviri işlerin
de geçici veya sürekli olarak çalıştırılan yardım
cılardır. Bunlardan fakültelerde, fakültelere 
bağlı kurumlarda çalışanlar, fakülte yönetim 
kurullarının kararı üzerine doğrudan doğruya 
rektörlüğe bağlı kurumlarda çalışanlar, üniver
site yönetim kurulunun kararı üzerine rektörün 
onayı ile tayin olunurlar. Aylık veya ücretleri 
genel hükümlere göre verilir. 

260 — 



C. Senatosu B : 74 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo- I 
ram. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka- I 
bul edilmiştir. I 

36 ncı maddeyi okutuyorum. 
Yabancı uyruklu öğretim üyeleri ve yardımcıları 

•Madde 30. —• Üniversitelerde sözleşme ile 
görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim üye
leri ve yardımcıları fakülte kurulunun teklifi 
ve senatonun onamı ile tayin olunurlar. 

Sözleşme süresinin bitmesi dışında bir sebep
le işlerine son verilmesi de ayın usule bağlıdır. 
Bunlar, öğretim görevleri bakımından bu ka
nunla aylıklı öğretim üyeleri ve yardımcıları 
için konulmuş olan hükümlere bağlıdırlar. 

İçişleri ve Millî Eğitim bakanlıklarının olum
lu mütalâası bulunduğu takdirde ayrıca Bakan
lar Kurulu kararı alınmadan yabancı uyruklu 
öğretim üyeleri ve yardımcılarının tayini yolu
na gidilebilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, bö- I 
İlim basma gelindiğinde bir ara verme öner
gesi verilecekti sanıyorum. Bölüm başına gel- I 
miş buulnduğumuza ve saat de 02,00 olduğu
na göre önergeyi muameleye koymayacak mısı
nız efendim? 

BAŞKAN — Saat 02,30'da bırakalım efen
dim, zira 7 ııci bölüme geliyoruz ki, yarı etmiş 
olacağız. 

37 nci maddeyi okutuyorum. 

ALTINCI BÖLÜM 
Üniversite içinde çalışma ve denetim çalış

ma birimleri, 

Madde 37. — Üniversite içinde çalışmaların j 
bölüm veya kürsü veya bölüm ve kürsü sis
temi içinde yapılması, bunların kurulması, kal
dırılması, profesörü veya doçenti bulunmaması 
nedeniyle başkanlıklarının boşalması halinde I 
yapılacak işlemler, ilgili fakülte kurulunun üçte 
iki çoğunluğunun teklifi üzerine senatolarca I 
kararlaştırılır. j 

Kürsü, aynı alanda veya birbirine çok ya- ! 
km alanlardaki bilim dallarında oluşan bir ça- i 
lışma birimidir. Bir fakültede aynı adı taşıyan, \ 
aynı ihtisas dalında öğertim ve araştırma yapan ; 
birden fazla kürsü bulunmaz. ' j 
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Kürsü, kürsü kurullarının aldığı bilimsel ve 
idarî kararlar uyarınca kürsü başkanı tarafın
dan yönetilir. 

Kürsü kurulu, kürsü başkanının başkanlığın
da, o kürsüye bağlı bütün öğretim üyeleri ve o 
kürsünün asistan temsilcisinden oluşur. 

Kürsü başkanı, o kürsünün profesörleri ara
sından fakülte kurulunca salt çoğunlukla ve beş 
yıl için seçilir. Süresi biten kürsü başkanının 
yeniden seçilmesi mümkündür. 

Kürsüde bir tek profesör veya bir tek do
çent varsa bu profesör veya doçent kürsünün 
tabiî başkanıdır. Kürsüde sadece doçentler var
sa kürsü başkanı bu doçentler arasından seçi
lir; profesör veya doçenti bulunmayan kürsü
ler en yakın kürsü veya bölümle birleştirilir. 

Kürsü kurulları her ay en az bir defa top
lanarak : 

a) Öğrenci ders ve eğitim programlarını 
hazırlar, gözden geçirir ve değerlendirir. 

b) Her asistan (veya tıpta uzman) için 
asistanlık süresi çalışmasını kapsayan tüm ve 
birer yıllık eğitim ve çalışma programları ha
zırlar. Bu programları her üç ayda bir gözden 
geçirerek değerlendirir. 

c) Öğretim üyelerinin bilimsel çalışma, 
araştırma, yayın ve eğitim faaliyetlerini prog
ramla ştırır. 

ç) Kürsünün öğretim, eğitim, araştırma ve 
idarî yönden gerekli araç, gereç, ders kitabı, 
biUmsel yayın, insangücü ve malî durumunu 
tespit eder ve programlaştırır. 

d) Kürsünün programlaştırman bütün ça
lışmalarının muntazam yürütülmesi için kürsü 
elemanları arasında görev bölümü yapar. 

Bölüm, bir dalın belli disiplinlerini bir ara
ya toplayan bir eğitim ve öğretim birimidir. 
Özellikle mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası 
öğretiminin koordinasyonunu sağlamak amacı 
ile biıibirine yakın disiplinlerden fakülte ku
rullarınca kurulur. Bölümler arasındaki öğre
tim birliğini dekan sağlar. 

Bölüm, bölüm kurullarının aldığı öğretim 
ve eğitim kararları uyarınca bölüm başkanı ta
rafından yönetilir. 

Bölüm kurulu, o bölümü teşkil eden disip
linlerin öğretim üyeleri ile bölümde ders ve
ren öğretim üyelerinden oluşur. 

Bölüm başkanı, fakülte kurullarınca ve. 
kürsü başkanları seçimi esaslarına uyularak bö-
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lüm veya disiplinlere bağlı profesörlerden 5 yıl 
için seçilir. Süresi biten bölüm başkanının ye
niden seçilmesi mümkündür. 

Bölümlerin, kürsülerin, enstitülerin ve üni
versiteye bağlı diğer birimlerin çalışmaları ve 
yönetim şekilleri Senatoca kabul edilecek, yö-
netmeliklerce düzenlenir. 

Yeni kurulacak üniversiteler tercihan bö
lüm esasına göre düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye 1 Sayın Öztürk buyurunuz. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kanım, değerli üyeler; 

Gecenin bu saatinde bu madde üzerinde söz 
almayacaktım; fakat üniversite içi denetimin 
önemi yanında kürsü ve bölüm sisteminin bir
birine karıştırılmış olması ve nedense kürsü 
sistemine bir tavizcilikle imkân verilişi, taviz
ci bir politika le reform olmayacağı kanaati 
bende yerleşik olduğundan söz aldım. 

Bunu izah ettiğim halde nedense Sayın Ba
kanımla da bir anlaşmaya varamamış bulun
duğumdan dört tanede önergem var. Sayın Ba
kanım lütfedip kanun okusalardı, kanunuda 
okumamışlar ki, içindeki bölümden haberi yok 
dediler. Bakın bu bölümde karıştırılan şeyler 
nedir, ben ne söylemişim. Bu, bölüm sistemleri 
üzerindeki açıklamamızı şöyle yapmışız, ifade 
aynen: «Şu, çağdaş üniversite anlayışı bilimsel 
çalışmalarda demode olmuş kürsü hâkimiyeti 
yerine, kontrollü bölüm sistemine ya az yer ve
rilmiş veya üstünkörü ele alınarak bu reform 
ilkeleri sadece başlıklarda bırakılmıştır» de
dikten sonra, «İhtisas alanlarının genişlemiş ol
masının, kürsü sisteminin işlemesini zorlaştır
dığını, kürsü ile ihtisas alanları arasındaki il
giyi kurmanın zorlaştığını, bölüm sistemlerin
de ise, bölüm başkanları ile ihtisas bölümleri 
arasında otokontrolün ve işbirliğinin kolayca 
sağlanacağını» belirttikten sonra bölümün ta
nımına yeterli açıklık getirilemeyişinden bah
setmişim ki. - şimdi göreceğiz yoktur - çalış
maları bakımından birbirine yakın olan ve bir 
bütün teşkil eden kürsülerden oluşan bir öğre
tim ve araştırma birimi özelliğini bölüm siste
minin iyi işleyebilmesi için bölüm kurulunun bö
lüme bağlı bütün kürsülerin öğretim üyeleri ile 
iki asistan ve ilgili dersler okutan sınıflardan 
seçilecek öğrenci temsilcilerinden de oluşturul

masını ifade etmişim. Yani Sayın Bakanım bu 
ifadelerinizden sonra bunu okuyup anlamamış-
sanı özür dilerim yahut anlatamamışım. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 
(Uşak Milletvekili) — Size söylemedim. 

BAŞKAN — Peki efendim, size söylememiş
ler. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Özür 
dilerim Sayın Bakanım. 

Şimdi, burada arz ettiğim gibi bölüm sis
temi ile kürsü sistemi içice getirilmiş ve bir
birini tamamlar da gösterilmemiş. Kürsü siste
mi ayrı, kürsü başkanları ayrı, bölüm başkan
ları ayrı ayrı gösterilmiş. Bunların biri ile di
ğerlerinin irtibatı nedir. Bunların gerçi bölüm 
başkanlığı içinde organize edilmesi gerekir; 
ama maddede bir açıklık olmaması bakımından 
verdiğim dört önerge ile bunları açıklığa ka
vuşturmaya çalışmıştım. Gerekirse önergelerin 
gerekçelerini açıklarken de bunlara dokunaca
ğım. 

Bu kısacık izahatımı dinlemek lütfunda bu
lunduğunuz için teşekkür ederim, efendim. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye? 
Yok. Önergeleri işleme koyuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 
Tasarının 37 nci maddesinin 1 nci pragra-

fmın aşağıda önerilen şekilde değiştirilmesini 
saygı ile öneririm. 

Sivas 
Hüseyin Öztürk 

Madde 37. — Paragraf - 1: Ünversiteler için
deki çalışmaların, bölüm veya kürsü yahut bö
lüm ve kürsü sistemi içinde yapılması, bölüm 
ve kürsülerin kurulması ve kaldırılması ile il
gili, fakülte kurulunun teklifi üzerine senatoda 
kararlaştırılır. Her iki karar, kurullarca 2/3 ço
ğunluğu toplantılarda ve gizli oyla ve salt ço
ğunlukla alınır. 

BAŞKAN — Hükümet önergeye katılıyor 
mu efendim? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 
(Uşak Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN

DER CENAP EGE (Aydın) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon öner

geye katılmıyorlar. Önergenin dikkate alınma-
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s„ını oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Bir başka önergeyi takdim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
'Görüşülmekte olan 281 S. sayılı Üniversite

ler kanun tasarısının 37 nci maddesinin (b) 
fıkrasındaki parantez içinde yazılı (veya tıpta 
uzman) ibaresinin kaldırılmasını teklif ederim. 

İçel 
Lütfi Bilgen 

BAŞKAN — Sayın Bilgen. 

LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, bun
dan evvelki önergelerim reddedidilğine göre bu 
önergemin bir mânası kalmadığından geri alıyo
rum. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz; peki efendim. 
Bir başka önergeyi takdim ediyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Tasarının 37 nci maddesinin (d) fıkrasının 

4 ncü paragrafının aşağıda önerilen şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Sivas 
Hüseyin Öztürk 

«Bölüm kurulu, o bölümü teşkil eden disip
linlerin başkanları, öğretim üyeleri ile o bö
lümde ders veren öğretim üyeleri, iki asistan ve 
ilgili derslerin okutulduğu sınıflardan seçile
cek bir öğrenci temsilcisinden oluşur.» 

BAŞKAN — Hükümet önergeye katılıyor 
mu efendim? 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 
(Uşak Milletvekili) — Katlımıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN

DER CENAP EGE (Aydın) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergenin dikkate alınmasını 

oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Bir başka önerge var, takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Tasarının 37 nci maddesinin (d) fıkrasının 

5 nci pragrafınm aşağıda önerilen şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Sivas 
Hüseyin Öztürk 

«Bölüm başkanı, fakülte kurullarınca ve kür
sü başkanı seçimlerine uyularak bölüm veya 
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disiplinlere bağlı profesörlerden üç yıl için se
çilir. Süresi biten bölüm başkanının yeniden se
çilmesi mümkündür.» 

BAŞKAN — Hükümet önergeye katılıyor 
mu? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 
(Uşak Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN

DER CENAP EGE (Aydın) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon önergeye 

katılmıyorlar. Önergenin dikkate alınmasını oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmemiştir. 

iSon önergeyi takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 
Tasarının 37 nci maddesinin 5 nci paragra

fının aşağıda önerilen şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Sivas 
Hüseyin Öztürk 

Madde 37. — Paragraf - 5: Kürsü başkanı, 
o kürsünün profesörleri arasından fakülte ku
rulunca salt çoğunlukla ve üç yıl için seçilir. 
Süresi biten kürsü başkanının yenide.n seçilme
si mümkündür.» 

Gerekçe: Üniversitede yapılan hizmette bir 
bütünlük anlaşma ve dayanışma gereği olarak 
senato üyeleri ve rektör seçimlerine uygun ola
rak kürsü başkanlarının da üç yıl için seçilmesi 
isabetli olacaktır. 

BAŞKAN — Hükümet önergeye katılıyor 
mu efendim? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 
(Uşak Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN

DER CENAP EGE (Aydın )— Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz önergenin dik

kate alınmasını oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir • 

Tam gün çalışma 
Madde 38. — Öğretim üyeleri ve asistanlar, 

en az Devlet memurları için kabul edilmiş olan 
günler çalışma süresi kadar bir süre öğrenim 
bilimsel araştırma, inceleme, uygulama ve yöne-
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tim 'görevleri ile üniversite organlarınca veya 
kanunla verilen diğer görevlerin gerektirdiği 
yerlerde hazır bulunmak ve görevlerini yerine 
getirmek ve esasları yüksek öğretim- kurulunca 
tespit edilecek belirli saatleri içinde görevleri 
başında bulunmakla yükümlüdürler. 

Öğretim üyeleri ve asistanların devamları, 
kürsü, bölüm başkanları ile dekanlar ve rektör
ler tarafından kontrol edilir. Dekanlar, rektöre 
teklif etmek ve onayını almak sureti ile mesai 
saatleri içinde izinsiz görevi başına gelmeyen
ler hakkında takdire bağlı maaş kesme cezası 
vereceği gibi, bu kanunda bildirilen disiplin 
cezaları verilmek üzere kaklarında muamele de 
yaparlar. Doğrudan doğruya üniversiteye bağlı 
kurumlarda görevli öğretim üyeleri ve yardım
cıları hakkında bu işlemi rektör yapar. 

Üniversite öğretim üyeleri ve asistanlar res
mî çalışma saatleri içinde ve başka yüksek öğ
retim kurulları dışında ücretli veya ücretsiz res
mî veya özel her hangi bir iş göremezler, ek 
görev alamazlar, serbest meslek icra edemezler, 
Üniversite asistanları bütün çalışmalarını üni
versiteye hasrederler. 

Ancak, resmî çalışma saatleri dışında ser
best. meslek icra etmek isteyen üniversite öğre
tim üyeleri aşağıdaki haklardan faydalanamaz
lar: 

a) Üniversite tazminatı veya her hangi bir 
yan ödeme alamazlar. 

b) Bilgi ve görgülerini artırmak ve bilim
sel araştırma yapmak üzere kontenjanla yurt 
dışındaki çalışmalara masrafları kendileri tara
fından ödenmek üzere katılabilirler. 

c) Rektör, dekan, yüksek okul müdürü ve 
bölüm başkanı seçilemezler. 

Diğer öğretim yardımcılarından aylıkla tayin 
olunanlar da yukarıdaki esaslara taoidirler. 
Üniversite öğretim üyelerine kanunlarla öngörü
len resmî görevler saklıdır. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Madde ile ilgili ön-,-: ^eler var, 
takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Tasarının 38 nci maddesinin 3 ncü paragra

fından sonraki «Ancak» la başlayan paragrafı 
dahil (a-b) fıkralarının metinden çıkarılmasını 
saygı ile öneririm. 

Sivas 
Hüseyin Öztürk 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Öztürk. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş

kan, sayın üyeler, 
Tam gün çalışmanın son cezalandırılması (a) 

paragrafı ile belli ediliyor; yani tazminat ala
mazlar. Bununla, dışarıda çalışabilir kaydı ge
tirilmektedir. Oysaki, bu fıkra çıkarıldığı za
man tam gün çalışma tam işleyecektir. 

G-ene dışarıya giderler, ama kendi parası ile 
giderler, tazminat alamazlar, masraflarını ken
dileri yapar kaydı ile de yine tam gün çalışma
sının özellikleri bozulmaktadır ve böylece de 
üniversite öğretim üyeleri arasında bir sosyal 
adaletsizlik yaratmaktayız. 

Meselâ, tıp dalındaki öğretim üyeleri belli 
saatten sonra - sekiz saat mi çalıştı - meselâ 
saat 17,öü:'de çıktı. 17,00''den sonra muayeneha
nesinde çalışacak ve para alacak. Öbür taraf
ta. bir hukukçu, bir avukat o saatten sonra daire
lerin çalışma saatleri bittiği için çalışamayacak 
ve para alamayacak. Böylece hem bir sosyal 
adaletsizlik getiriyoruz ve hem de bu iki fıkra 
ile «Tam günün dışında öğretim üyelerine çalı
şabilir ve bunun karşılığı da tazminat alamaz 
diyoruz, «önemli değil, tazminatın on mislini, 
yüz mislini alıyor zaten bir kaç saat içerisinde 
önemli değil tazminat alması. Yani, tam gün 
çalışma hem sosyal adalete göre öğretim üyeleri 
arasında eşit işlemesi sağlanamayacak ve hem de 
böylece tam gün çalışma bu şekli ile işlemeye-

j çektir. 
Bunun için bu önergeyi verdim. Oylarınız

la kabul edilirse iki büyük hata düzeltilmiş ola
cak, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon katılı
yor mu efendim1? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 
füşak Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon? 

I GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN-
| DER CENAP EGE (Aydın) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Önergenin 
dikkate alınmasını oylarınıza arz ediyorum. 

i Kabul edenler... Etmeyenler., önerge kabul edil-
| memiştir. 

Diğer önergeyi takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
! Görüşülmekte olan 889 sıra sayılı Üniversite-
j 1er kanun tasarısının 38 nci maddesinin 4 ncü 
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paragrafında (a) fıkrası ve (b) fıkrasının ilk 
cümlesinin kaldırılmasını arz ve teklif ederim. 

İçel 
Lûtfi Bilgen 

BAŞKAN - - Hükümet ve Komisyon katılı
yor mu efendim"? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 
(Uşak Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSKEN

DER CENAP EGE (Aydın) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Önergenin 
dikkate alınmasını oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
imi edilmiştir. 

Üniversitelerin uygulama alanına yardımı, 
Madde 39; — Üniversite dışındaki kuruluş 

veya kişilerce üniversitelerden veya fakülteler
den talebedilecek ilmî mütalâa, proje, araştırma, 
tahlil, muayene, tedavi ve benzeri hizmetler, bu 
konuda senatolarca yapılacak yönetmelik esas
larına bağlı olmak üzere, üniversite içinde veya 
hizmetin gerektirdiği yerde görülebilir. Bu hu
susta alınacak ücretler üniversiteler veya fakül
teler döner sermayesine gelir kaydedilir. Hizme
ti yapan öğretim üyelerine ve yardımcı asistan
larına verilecek ücretin tabi olacağı esaslar dö
ner sermaye yönetmeliğinde belirtilir. Bu suretle 
tam gün çalışanlar Üniversite Personel Kanu
nuna göre verilecek tazminat ve yan ödemeler
den faydalanırlar. Geliri döner sermayeye ya
tırılmak üzere tam gün çalışanlar, ilgili fakül
telerin görüşü alınarak Senatolarca hazırlanan 
yönetmelikte tespit edilen esaslara ve saatlere 
göre çalışabilirler. 

Döner sermayesi bulunan üniversite kurum
larında, bu kanun hükümleri dairesinde tam 
gün çalışan öğretim üyelerine ve yardımcılarına 
her ay, döner sermaye gelirinden, en çok bir 
aylık ve yan ödemeleri tutarmca ücret ödene
bilir. 

Döner sermayeli üniversite kurumlarına bü
yük katkıda bulunan öğretim üyelerine ve yar
dımlarına her ay ayrıca bir prim verilebilir. 
Bu primin kademelerini fakültelerde fakülte ku
rulu, doğrudan doğruya üniversiteye bağlı ku

rumlarda üniversite senatosu tespit eder. Bu 
primin en yüksek kademesinin tutarı bir maaşın 
ve yan ödemenin tutarını geçemez. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Yurt içinde ve dışında görevlendirme, 

Madde 40. — Üniversite öğretim üyelerinin 
46 ncı madde dışında, üniversitenin başka bir 
fakültesinde veya üniversiteye bağlı diğer öğ
retim kurumlarında veya arzusuyle başka bir öğ
retim kurumunda ders vermek, seminer veya 
uygulamalı çalışma yapmakla görevlendirilmesi 
ilgili kurulların teklifi ve bağlı bulunduğu Üni
versite Senatosunun kararı ile olur. Bağlı ol
duğu üniversite içinde bir öğretim üyesinin gö
revli olduğu ders, seminer ve uygulama süresi 
ünversitelerarası kurulun öngördüğü öğretim 
yükü ile ifade olunur. 

Öğretim üyelerinin üniversiteden yolluk al
maksızın yurt içinde ve dışında kongre, konfe
rans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılarla, 
bilim ve meslekleri ile ilgili diğer toplantılara 
katılmalarına, araştırma ve inceleme gezileri 
yapmalarına, araştırma ve incelemenin gerektir
diği yerde bulunmalarına bir haftaya kadar 
dekanlar, 15 güne kadar rektörler izin verebi
lirler. 15 günü aşan veya yolluk verilmesini ge
rektiren hallerde araştırma ve incelemenin ge
rektirdiği masrafların ödenmesi icabeden du
rumlarda fakülte yönetim kurulu kararı ve 
rektörün onayı gereklidir. 

Yukardaki fıkralar uyarınca üniversite he
sabına yurt dışında görevlendirilecek öğretim 
üyelerine verilecek yolluklar hakikî yol masraf
ları ödenmek ve gündelikleri yurt dışına gön
derilen Devlet memurlarına verilen gündelikle
rin aynı olmak üzere genel hükümler çerçeve
sinde ödenir. 

Yurt dışında görevlendirilen öğretim üye
lerine yabancı kurullardan burs temin edilmiş
se, görev yapacakları süre zarfında maaşlı izinli 
sayılırlar. 

Yurt dışında görevlendirilen asistanlara ve 
tıpta uzmanlık yetkisi alanlara burs temin edil
mişse, bunlar da maaşlı izinli sayılırlar. Burs 
temin edilemeyen asistanlarla kurumları adına 
üniversitede doktora öğrenimi yapan veya tıp
ta uzmanlık yetkisini kazanacak maaşlı ele-
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manlar maaşlı izinli sayılmakla beraber, dış ül
kedeki masrafları ilgili kurumların bütçelerinde 
yer alan dış ülkelerde okuyan öğrencilerle ilgili 
fasıl ve maddelerden doktora öğrencilerine öde
nen ödenek seviyesinde ödenir. 

Dış ülkede kalınacak süre, bölüm ve kürsü
nün görüşü alınarak; fakülte kurullarınca tespit 
edilir. 

Öğretim üyelerinin yurt dışına gönderilme 
şartları ve usulleri senatolarea yapılacak yönet
melikle düzenlenir. 

Geçici görev yolluğu üniversite 'hesabına gön
derilenlere üniversite bütçesinden; başka kurum 
hesabına gönderilenlere ilgili kurumun bütçesin
den ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

41 nci maddeyi okutuyorum. 
Bilimsel denetim, 

Madde 41. — Öğretim üyelerinin bilimsel ba
kımdan denetlenmeleri onların yayınları, eğitimi 
ve öğretim faaliyetleri üzerinde olur. 

Her kürsü ve bölümün öğretim, seminer, bi
limsel araştırma, uygulama ve yayım çalışmaları 
her yılın Nisan ayı içinde kürsü, bölüm baş
kanlıklarınca bir çalışma raporu halinde, De
kanlığa bildirilir. Bu çalışma raporu o kürsü 
veya bölümün o yılki, çalışma süresi içinde prog-
ramlaştırdığı çalışmaları ve sonuçlarını kap
sar. Kürsü ve bölüm başkanları tarafından ha
zırlanan bu rapora, kürsü ve bölüm öğretim üye
leri kişisel görüşlerini ekleyebilirler. 

Fakülte Kurulunu teşkil eden üyeler sayı
sı yeterince bastırılan ve dağıtılan bu raporlar 
hakkında fakülte kurullarında görüşme yapı
lır. Bu görüşmeler Mayıs ayının ilk yarısı için
de başlar ve en fazla bir ay içinde bitirilir. 

Her çalışma raporu üzerinde ayrı ayrı konuş
ma açılarak, teker teker karara varılır. Fakül
te Kurulunca yeterli görülmeyen kürsü, bölüm 
başkanları, öğetim üyeleri ve yardımcılarının 
durumu, kurul tutanakları da ekli olarak, De
kan tarafından Senatoya bildirilir. Senato ye
tersizlik sebebini kuracağı bir komisyon ara
cılığı ile en geç bir ay içinde inceleterek so
rumlular hakkında: 

1. Kürsü ve bölüm başkanlığından uzaklaş
tırma, 

2. Kısa süreli durdurma, 
•3. Uzun süreli durdurma cezalarından birisi

ni verebilir. 
Bir öğretim üyesi veya yardımcıları hakkın

da fakültesince iki defa yetersizlik kararı alın
mışsa, bu kimseye Senatonun da üçte iki çoğun
luğu ile karar vermesi halinde, görevinden çe-. 
kilmiş sayma cezası uygulanır. 

Her öğretim üyesi bilimsel araştırmalarının, 
yayınlarının ders notları bilim ve başvurma ki
taplarının, yurt içinde veya dışındaki bilimsel 
kongrelerde yaptığı tebliğ veya katkıların birer 
suretlerini kürsü, bölüm, Dekanlık ve Rektör
lüğe vermek zorundadır. Malî imkânsızlık ne
deniyle yayımlanmayan eserlerin daktilo ile ya
zılmış birer kopyası verilir. Eser sahibine, Fi
kir ve Sanat Eserleri Kanununun tanıdığı hak
lar saklıdır. 

Her öğretim üyesinin bilimsel yayınları için 
ilgili kürsü, bölüm, Dekanlık ve Rektörlükte 
özel arşiv tutulur. Üniversitelerarası Kurul ve 
her üniversitenin Senatosu bu kanunda belirti
len hususların dışında başkaca idarî ve bilim
sel denetim esasları getirmeye ve uygulamaya 
yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

-12 nci ma elde vi okutuvorum. 
Doçentlik jürileri ve profesörlük komisyon

ları raporlarının aleniliği, 
Madde 42. — Üniversite doçentliği ve üni

versite profesörlüğü unvanlarının verilmesine 
ilişkin jüri veya komisyonlarca hazırlanan ki
şisel ve ortak raporların birer örneği ,aday ta-
lebettiği takdirde kendisine verilir. Doçentlik ve 
profesörlük takdim tezi ile birlikte raporlar, 
jüri ve komisyon kararları, isteyen öğretim üye
lerinin inceleyebilmesi için fakülte dekanlıkla
rında bulundurulur. 

BARKJ^s — Maddevi oylarınıza arz ediyo-
~". Kr uı1 umier. . Kr''r:ıl c!:.'neven:er.., Kabul 

B:v ö^e1 2,'f- var, takdim ediyorum. 

Başkanlığa 
Birleşimin 'bug'ün saat 15,00'e talikini arz ve 

vidi;1 ede: im 
Ankara 

; Yiğit Köker 



C. Senatosu B : 74 19 . 6 , 1973 O : 2 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyorum 
Kabul edenler.., Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bugün saat 15,00'te 'toplanmak üzere Bh 
mi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 02,35 

¥ - SC3ULAR YE CSVAFLAS, 

1) YAZILI SORl'LAE VE CEVAPLARI 

1. —• Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi jîa-
cit Zercn'in, Amasya iline bir televizyon istasyo
nu kurulmasına dair soru önergesi ve Başbakan 
Naim Talû'nun yazılı cevabı (7/135) 

Cumhuriyet Sena tosu Başkanlığına 
Amasya Ziraat Odası Başkanlığınca, T. E. T. 

Genel Müdürlüğüne yazılan 9 . 5 . 1973 'tarihli 
yazı iein çevre Senatörü olarak aracılığım hten-
ınekte ve cevap beklenmektedir. 

Tüzüğümüzün 120 nci maddesi gereğince ya
zılı soru olarak havalesini saygılarımla arz ede
rim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Başkanvekili 
Macit Zc-ıvıı 

Amasya Ziraat Odası 
T. R. T. Genel Müdürlüğüne 

Ankara 
Son senelerde Cumhuriyet hükümetleri ve T. 

II. T.'niıı halkı her yönden eğitine ve bu maksat
la da radyonun yanında aynı zamanda gözle eği
tim aracı olarak kullanılan televizyonu ülkenin 
her taratma yaymak çabasında oklukları görii-
lüyOi.'. 

İlimizin doğal yapısı itibariyle bu civarda ku
rulacak bir televizyon verici istasyonu civar vilâ
yetleri 'tesir sahasına alacak bir karakterdedir. Bu 
itibarla hem daha fazla vatandaşa hitabetin ek su
retiyle tasarruf sağlamak hem 'de Amasya'mızın te
levizyon nimetinden faydalanmasını teinin e cm ek 
gayesi ile vilâyet im izde bir televizyon istavyonu-
nun 'kurulmasına müsaade ve emir buyurulma'sım 
saygılarımızla arz ederiz. 

Ziraat Odası Meclis Z. Yüksek Mühendis 
Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı 

Hasan Apaydın Saip Ergin 

T. C. 
Başbakanlık 15 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 77 - 283/5840 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Ka nunl a r Müdurlüğü; 

,0.1973 

18 . 
-azmi A 

5 . 1973 tarihli ve 7/135-1M6/626 sayılı 

Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi Macit 
Zeren'in, Amaya, iline bir televizyon istasyonu 
kurulma-una dair yazılı soru önergesinin cevabı 
ilişik olarak sunulmuştur. 

S ay gıy 1 e arz ederim. 
Naim Talû 
BasJbakan 

Cuınhurlvet Senatosu A;masva Ü Macit Ze-
ren"in Amasya iline bir televizyon istasyonu ku
rulmasına ılair yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

TUT Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye gö
re; 

Amasya ili, coğrafî yapısı itibariyle derin bir 
vadi içinde kurulmuş bulunduğundan 'buranın te
levizyon yayın alanına alınabilmesi için çok ya
kınma bir transpozer kurulması gerekmektedir. 

Bina ve yolunun yapımına başlanmış ve ge-
rc'kli teçhizatı ihale edilmiş elan Samsun Televiz
yon Verici İstasyonu 1974 yılında işletmeye açıl
dığı zaman, şehre hâkim bir tepeye kurulacak 
yardımcı bir verici ile Amasya ilimiz de televizyon 
yayınlarından faydalanmış olacaktır. 

Naim Talû 
Başbakan 
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2. — • Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye
si Bahriye Üçok'un, Atatürk ve Devrimleri aley
hinde yapılan- zararlı yayınlar lıal:l:ında ne dü
şünüldüğü ne dair soru önergesi ve Devlet Baka
nı İsmail Hakkı TekineVin yazdı cevabı (7/137) 

14 . 5 . 1973 
Ankara 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

21 -. 3 . 1973 gün ve 127&-100/7/11S saydı 
yazılı soru önergeme Sayın eski Devlet Baka
nı İsmail A r a r ün vermiş olduğu 9 . 4 . 1973 
ta r ih ve 701/189 sayılı cevapta sorulan hu
suslar ve beni ta tmin etmemiş olan bölüm]er 
h ak k ı n d a ya z ı m d ı r : 

I - Diyanet örgütünde görevli oldukla M 
hakle zararl ı k i tap la r yayımlayanlar la , k i t ap 
lar ının adlar ını bi ldirmem benden ister mis
ti ; saygı ile sunuyo rum: 

1. Mustafa Oruç, (Seuirkent Müftüsü) 
Fe tva la r . Bahar yayınevi . Beyaz Saray, ki tap-
çuar çarşısı, Bevazı t İ s tanbul 1971; 

2. Mustafa Uysal (Kcmya Merkez Yâizi) , 
i s lâm'da tese t tür ve haya. Uysal Yayınlar ı , 
Konya, 1970 Kazmî Bey Basımevi ; 

3. Mustafa Yazgarı, Monark (Ütopya).Sey
ran Bağlar ı , Ballıbaba Sokak 10/3 Ankara 1970; 

4. Hüseyin Hilmi Işık. Binde Iıeformeular, 
işve Kitapevi , Darüşşafaka Caddesi, Xo. : 72, 
Fa t ih i s tanbul 1968. 

3 ve 4 numarada belir t t iğim ki taplar ın za-
ı a r h oldukları Diyanet Başkanl ığınca d a n olu

nabilir. 
I I - Sayın Bakanın «Ata tü rkçü lüğün her 

çeşit t u tum ve davranıslarryle gerçekleştir
meyi ülkü edindiğini» bildirdiği Diyanet Baş
kanlığı neden hâlâ -.-Atatürk dev; imlerinin din 
görevlileri t a ra f ından oütün camilerdi- de
va irdi olarak vaiz ve hutbelerde halka» 

•a) Anlat ı lma yoluna gidilmediği' 
b) Müftülüklere bu yolda bir genelge y< 1-

lanmadığı sorular ı cevapsız kalmışt ı r . 
e) Sayın Bakanın -süz konimi et t iği hu:-

oe ve vaiz k i tabı çıkmıştır, ancak y ı ıkardaki 
ni tel ikleri t a ş ımaktan t amamıy le uzak':ir. 

I I I •- Üçüncü soruya verilen karşıl ık, ko- I 
nuya temas e tmekten çok uzak kalmıştır . So
rumu t ek ra r l ı yo rum: 29 . 2 . 1972 günü göreve 
o m l e t u ı a tandığ ı bildirilen Zeynep Münteha 
ro la t ' ı n K u r a n kursu ancak 18 . 2 . 1973 gü-

19 . 6 . 1973 O : 2 

n ü E r z u r u m ' d a Güz Camiinin zemin kat ında 
açılabilmiş ve göreve törenle başlanmışt ı r . 
Kesinlikle bilinen bu durum kargısında, gö
rev yapt ığ ı iddiası ile maaş t a h a k k u k ettiren 
daire âmirinin mesul tu tu lmas ı gerekir. Bu 
konu üzerinde Sayın B a k a n ne gibi bi r işlem 
yapmışt ı r . Ayr ıca masum Türk yavrular ını el 
1 erin e teslim edeceğimiz öğretmenler üzerin
de, a r t ık pek titiz davranmamız gereğine inan
dığımız su s ı ra larda Zeynep 3111uteha (Fola t ; 
Kurşun oğlu'ııuıı sicili araşt ı r ı lmış mıdır? Zey
nep Münteha İ lahiyat Fakül tes inde n u r c u - şe
riatçı eylemlere katı lmış, hu fakül tenin işgal
ci öğrencileri ile bir l ikte fakülteyi işgal et-
miş. i s t anbu l 'da verdiği bir kon fe rans t a : «Sjehy 
»'albüm arkadaş lar ın ın , onun dâvasını ge: çcb-
Jcştiıoecği» sözü gazete manşetleri: .e geçiriş
tir. .Sayın Bakanl ık yetkili leri 'bunlardan ha
lter dar mıdır 1 

İx2 Mar t öncesine kadar her yi] belli bir gün
de, Türkiye 'deki nurcu la r ın kutsal tanıyıp tnp-
•l:ın.T'k]arı Yan Kilisesine Zeynep Münteha da 
girmiş ve nurculuğu k ü m / b ü ğ ü »C aıac? ohv-
rak kul lanmışt ı r . 

r rovî i evli bulunan Zeynep Münteba 'nm eşi 
birkaç hafta önceki bir operasyonda ele ge
çen G9 nurcudan bir idir ve hâlen tu tuk ludur . 
Bugünlerde Zeynep Müntcha 'nm en önemli gö
revi tu tuk lanan nur talebelerinin evlerini ge
zip oaba ve annelerine «Böyle mücahi t ev'lîıi 
yetişt irdiğiniz için sizleri tebr ik ederim, o 
r ıeür reeü yusufiye. o mübarek yee nrnkese üt
ü p olmaz» demekte imiş. 

Savın Devlet Bakanımız bu konu üzerin-

apmayı auşunnuntre mnurieı : de bir a raş t ım 
Bu h e s u d a m n yazılı olarak bildirilmesini say
gı i1 e arz e el e ılım 

Bahr iye Üç ok 
T. C. 

Devlet Bakanl ığ ı 
e-'ayı : 70 i./10-42 

t:> . (i . I »70 
Anka i'a 

Konu : Cumhuriyet. Senato
su Kontenjan Üyesi Bah
riye Üçok'un soru önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreter l iğine 
Ankara 

i lg i : Kanun la r Müdür lüğü Badeli 18.5.1970 
gün ve 1276-13133-7/118 sayılı A-azınız. 
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İlgi yazınız eki Cumhuriyet Senatosu Kon
tenjan Üyesi Sayın Bahriye Üeok'un yazık 
önergesinde Bakanlığımca cevaplandırılması:.!"; 
istediği soruların cevapları aşağıda sunulmuş-
tur : 

1. Yurdumuzda yayımlanmış olan bütün 
dini kitaplar, kanunî bir zorunluluk bulunma
ması nedeniyle, Diyanet işleri Başkanlığımı 
gönderilmemektedir. Ayrıca Başkaulığ.u mail 
gücü, bütün yayınları izleyip satma1.maya 
yeterli değildir. 

Basma Yazı ve Resimleri Derleme 'Kanunu 
gereğince matbaalarda basılan eserlerin 5 nüs
hası Millî Eğitim Bakanlığına, 2'şer nüshası 
da Basın •- Yayın Genel Müdürlüğüne gönde-
rilmoktedir. Ayrıca, Cumhuriyet Savcılığına, 
Emniyet Müdürlüğüne, valiliğe ve Sıkıyönetim 
makamlarına 2'şer adet gönderildiği gibi Di
yanet İşleri Başkanlığına da gönderil im. esi için 
Adalet ve Millî Eğitim Bakanlıkları ile yazış
malar yapılmış, adı geçen Bakanlıklarca, mcı'i 
kanunlar çerçevesinde buna imkân bulunma
dığı bildirilmiştir. 

Bu engeller dolayısiyle Müftü Mustafa Ornç 
ile Yâiz Mustafa Uysai'a ait kitaplar Başkan
lığa intikâl etmediğinden inee'enmaemiştir. Fa
kat Sayın Üçok'un bu -konuda verdiği blhri 
ihbar talâkla edilmiş olup, atlı geçerlere ali 
kitaplar incelenerek gerekli görüldüğümle 
haklarında idarî kovuşturma yapılacaktır. 

Adı geçenlerden Hüseyin Hilmi Işık ile 
Mustafa Yazgan ise Diyanet İşleri Teşkilâtın
da görevli değillerdir. 

2. 633 sayılı Kanunun .1 nci maddesinde 
belirtildiği gibi, Diyanet İşleri Başkanlığı «İs
lâm Dininin İnançları, İbadet ve Ahlâk ilsas'-
ları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda 
toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yö
netmek üzere» kurulmuştur. 

Diyanet İşleri Başkanlığı, Sayın Başkanın 
Atatürk Haftası münasebetiyle yayınladığı me
sajda «Atatürk'ün Büyük Türk Milleti için he
def olarak gösterdiği çağdaş uygarlık seviye-
sinin üstüne yükselme yolunda imanlı, mil
lî ülkülere bağlı, faziletli ve çalışkan vatan
daşlar yetiştirmek hususunda» üzerine düşen 
hizmeti yerine getireceğini belirtmiştir. 

Cumhuriyetimizin 50 nci yılında, Cumhuri
yet idaresini konu alan bir hutbe yarışması 
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i açılmış ve sonuçlanmıştır. Yarışmada biriııci-
j ligi kazanan hutoe ile diğer millî günl erimi-
| akı anlam ve önemini belirtir hutbeler basıl-
1 diktan sonra hutbe kitabına ilâve edilecektir. 
1 Sayın senatörün çıktığını bildirdiği Vaiz 
İ kitabı henüz yayınlanmamıştır. Din İşleri Yük-
l sek Kurulumla incelenmektedir. 

Din göre'»dilerinin zararlı akımları c-tkile-
I rinden uzak, millî bütünlük bilincine sahip. 
j millî değer ve ülküme bağlı kalarak ülke ya

rarlarını sağlayıcı ve iyi örnek olmaarı 
İ 23 . 5 . 1973 tarihinde yapılan bir genelge ile 

tekrar hatırlatılmıştır. 

3. Zeynep Münteha Kurşun oğlu, Başkan-
j İrilin 17 Şubat 11)72 gün ve 574 sayılı onayı ile 
î Erzurum Kur'an Kursu öğreticiliğine atanmış, 
! ancak, kurs binası hazırlanıncaya kadar vali-
j ik'-ı 28 . 2 . 1972 tarihli onayı ile Merkez Va-
| İbiğinde istihdamı uygun görülmüştür. Vaiz-
j l'k gm evire devam eden Zeynep Münteha Kur-
î şunoğlu 19.2.1973 tarihinde Kur'an Kurşundaki 
] •••;:' g;mvvme iade edilmiş olup, görev yapmadan 
i maaş aba ası söz konusu değildir. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
İ İsmail Hakkı Tekinel 
j Devlet Bakanı 

i 3. —• Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
1 lia.nJİ Özerin, erlere terhis mahiyetinde izin 
I verilip verilmeyeceğine dair soru önergesi ve 
\ 31HIÎ Savunma Bakam İl hami Sancar'uı yazılı 
j cevabı (7/139) 

| Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından 
; yamlı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla 

j 25 . 5 . 1973 
[ Malatya 
j Hamdi özer 

Aşağıda takdim edilen 'kanun teklifim, 
j Hükümetin 12 . 2 . 1973 tarihinde kararlaştırı-
| lan Hükümet tasarısı ile birlikte ele alınmış-
! tır. Cumhuriyet Senatosu gündeminde göre

mediğim için işleme konulması yolunda teşeb-
bü:c_geçince Hükümet temsilcisi kanunun ge--

i eikmemesi dileği ile 1111 Saydı Kanun uya-
; rınca terhis mahiyetinde Hükümetçe izin ve-
I rilebileceğini ileri sürmüştür. 
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Bu arzuya uyarak teklifim üzerinde dur
madım. Aşağıda yazılı gerekçenin ışığı altında 
erlere teklifim uyarınca terhis mahiyetinde 
izin verilecek midir? 

Gerekçe 
1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununa ek 

6 . 2 . 1973 tarihli ve 1654 sayılı Kanunla Sıkv-
yönetim hizmetinde 'bulunan subay, assübay 
ve sivil personele günde 15 liradan 40 liraya 
kadar hizmet zammı ödenmektedir. 

Hizmetin önemi ve riski dolayısiyle maaş
lı personele böyle bir hak tanındığı halde, ay
ni hizmeti yapan erlere ücretli asker ben
zeyişi vermemek için nakdî bir ödeme cihe
tine gidilmemiştir. Ancak emsali erlerin nor
mal hizmetlerine karşılık günün 24 saatini 
alarm havası içinde geçiren bu erlere de bir 
hak tanımak hukuk Devletinin görevi olmalı
dır. 

Aylıklı personele nakdî olarak hizmet zam
mı yapılırken erlere de bir hizmet süresi zam
mı yapmak orduda gönül 'bütünlüğü yaratır. 
Kaldı ki hu fiilî hizmet bir tatbika-t mahiye
tinde olup normal, hizmetin uzun süresine denk 
bir yetişkinlik de sağlar. Diğer erlerin de böy
le eğitimden geçmesine imkân verir. Askerlik 
çağı gelenlerin, fazla yığıntı yapmadan silâh 
altına alınması için de boşluk hazırlanmış olur. 

Bu kanunî a G ay Sıkıyönetim hizmeti gö
ren 1 ay, 18 ay hizmet eden 3 ay önce terhis 
mahiyetinde izinli gidecektir. 35 . 5 . 1971 ta
lihinden geçerli olacağı için bundan yararla
nacakların sayısı fazla olacak ve büyük ölçü
de malî tasarruf.sağlanarak harp si.âh ve araç
larının artırılmasına da yardım yapılmış ola
caktır. 

Teklif 
Madde 1. — 15 . 5 . 1971 tarih ve 1402 sa

yılı Sıkıyönetim Kanununun 26 ncı maddecine 
aşağıdaki (D) fıkrası eklenmiştir:. 

D) Sıkıyönetim Komutanlığı ile bu Komu
tanlık emrinde görevli bulunan birliklerde 
hizmet gören erler, bu millî hizmet sürelerinin 
her aylığı için 5 gün hesabı ile toplanacak sü
re kadar emsalinin terhislerinden önce ter
his mahiyetinde izinli bırakılırlar. 

Böyle bir hak, normal yıllık izinlerine ha
lel getirmez. Ancak, izinli, hava değişimli ve
ya başka birliklerde görevli bulunanların 'ini 
süreleri Sıkıyönetim hizmetinden sayılmaz. 
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Madde 2. — Bu Kanun 15 . 5 . 1971 tari
hinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

T. C. 
Millî Savunma Bakanlığı 

Sayı : 
Kanun 578/1-73 

12 . 6 . 1973 
Konu : Erlere terhis mahi
yetinde izin. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : a) Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı

nın 29 . 5 . 1973 gün ve 7/139,-67G/i459 sayılı 
yazısı. 

b) Başbakanlığın 4 . 6 , 1973 gün ve Ka, 
77-22/5425 sayılı yazısı. 

Cumhuriyet Sena tosu Malatya Üyesi Hain
di Özer'in, erlere terhis mahiyetinde İzin ve
rilip verilmeyeceğine dair Sayın Başbakana yö
neltilen ve ilgi (b) ile Bakanlığımızca cevap
landırılması tensip olunan yazılı soru öner
gesine ilişkin cevap aşalıya çıkarılmıştır. 

1. Erbaş ve erlerin tâbi oldukları mevzu
at muvacehesinde : 

a) 111.1 sayılı Askerlik Mükellefiyeti Ka
nununun 27 . 7 . 1970 giin ve 13.15 sayılı Ka
nunla değiştirilen 5 nei maddesi hükümlerine 
güre, hangi kuvvette (Kara, Deniz. Hava Kuv
vetleri ve Jandarma Grenci Komutanlığı) hiz-
rne; görürse görsün muvazzaflık hizmetleri 
yirmi aydır. 

(b) Kişisel özürlere dayalı olsa üiie mu
vazzaflık hizmetini kısa olarak yapmaları is
tisnası 27 . 7 , 1970 gün ve 1315 su yılı Kanunla 
kaldırılmıştır. 

c) 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Iç-
hizınet Kanununun 86 ncı maddesi hükümleri
ne göre, Sıkıyönetim hizmetleri askerlere tev
di edilebilen hizmetlerdendir. 

2. Erlerin Silâhlı Kuvvetlerdeki hizmet
leri bir yükümlülük olup bu yükümlülüğün de
ğişik birlik ve branşlarda yerine getiıilme»i 
zorunludur. Ve ayrıca hudut ve komando bir
liklerinde olduğu gibi her birlik veya kurum
da hizmetin kendine has özellikleriyle riski bu-
lunmaıktadır. 
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8. Anayasanın 12 nci maddesindeki «Eşit
lik» ilkesine dayalı olarak •mevzuatta yer alan 
ve yukarıda 1-2 nci maddelerde belirtilen hü
küm ve prensip'eri gözönüne almaksızın er
baş ve erlere Sıkıyönetim hizmetlerinden do
layı bir ayrıcalık tanınması; eşitlik ilkesini 
zedeleyeceği gibi esas vazifelerine olan bağlr-
lığı da zayıflatabilecek nitelik taşımaktadır. 

1. Yııkardaki maddelerde sayılan neden
lerle; 'Sıkıyönetim Komutanlığı ile 'bu komutan
lık emrinde hizmet gören erlere diğer erler-

19 . 6 . 1973 O : 2 

den farklı olarak bir hizmet süresi zammı ve
rilmesi mümkün görülmemektedir. 

5. Erbaş ve erlerin terhis zamlarının ne 
suretle değiştirileceği 1111 sayılı Askerlik Mü
kellefiyeti Kanununun 9 ncu maddesinde hü
küm altına alınmakta ve terhis mahiyetinde 
izinli bırakıl malarına gerek bulunmadığından 
düşünülmemektedir. 

Arz ederim. 
îlhami Sancar 

Millî Savunma Bakanı 

î> < fi£Sw» * - • 
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1973 yılı Bütçe Kamununıa "bağlı (E) işaret^ cet-slia Gıı^huriyet Senatosu kısırımda değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun tasarısına ve.:<ilsn oyların soım-cu. (S. Sayısı : 273) 

(Kabul edilmiştir) 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
ÇekkmerLr 

Oya katılmıyanlar : 
Açık üyelikler 

• 185 
: 134 
: 129 

4 
1 

48 
3 

[Kabul edenler] 
TABİİ ÜYELER 

ile ret Aksoyoğlu 
Mucip A;aklı 
Emanuilah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
İsmet İnönü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karaveiloğlu 
Sami Küçük 
Sezai C Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet üzgün eş 
Sclâhattin Özgür 
M. Şükran, özkaya 
Haydar Tunekaınıt 
Ab mel Yıldız 

ADANA 
M. Nuri Âdomoğla 
AFYON KAEAIIİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
PurG'Ut Ceb; e 
Turhan Kapnnlı 
Yiğit Köker 
"Mahsur Ukısoy 
Mahmut Yural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

Akif Tekin 
ARTVİN 

Fehmi Alpaslan 
AYLİN 

Ali Gel âlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Nejat Sarlıcait 

BÎLÎ-YİK 
İ Mehmet Orhon Tuğrul 

LÎNUOL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kür bin oğlu 

BOLE 
| Turgut Yaşar Gül ez 

Alâettin Yılmaztürk 
BURDUR 

Ö. Faruk KınayUirk 
BURSA 

İ. Sabri Oağlayaugil 
Şeı e: Kayalar 

ÇANAKKALE 
Ynhit ALan 
Ziya Termen 

ÇAYKTRÎ 
Gürhan Titrek 

CORUM 
M. Şevket Özçetin 
Sai;a Yaleuk 

DENİZLİ 
Hüsevin Al m r, o a 
Ad Kem.nl Tu—ut 

DİYAR RA KUR 

Azmi Erdoğan 
EDİRNE 

Mehmet Nafiz Er geneli 
ELÂZIĞ 

Celâl Eıtuğ 
Salim îîazordağlı 

ERZURUM 
Osman Alihoeagil 
Sakıp ITatunoğ'u 
bYHp S^mumğk: 

ESKIŞEHIR, 
O'KIM- l Y u z a l 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa, Deiiveli 

İSPARTA 
Mustafa Oülc-üp-il 

t ÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mcbrure Advsoley 
HaUk BeYml 
O. Zeki OüıUL-mU 
Ekrem öVUn 
Rıfat özrimkYr:-

İZMİR 
Beliğ Beler 

| Mustafa Bozoklar 
j Nazif Çryatay 
i Mümin Kırlı 

Sclâhattin Cizrejioğlu j Orhan Kor 
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KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğkı 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan. 

KONYA 
Osman Nuri Canpoîat 
^edat Oumralı 
Fevzi Halıcı 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Alma, 
I. Etem Erdinç 

MALATYA. 
Nurettin Akyurt 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 

{ A. Orhan Süemaıı 
j Ruhi Tımakan 

M VEAŞ 
Adnan Karaküeük 

MARDİN 
| AUbmrahman Bayar 
| AiYblkoYm Saraçoğlu 
I MUĞLA 

Hakkın Menteşe e 51u 

http://Kem.nl
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MUŞ ] 
î sa Hisan Bingöl 

YVTrc ir rri Î> 
i. Şevki At aşağım | 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhat t in Acar j 
Beki r Sıtkı Baykal i 

RIZE 
0. Mecdi Ağım 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

BURSA 
Cahit Ortaç 

T A B U ÜYELER 
Ekrem Aeııncr 
Vehbi Ersü 
K a d r i Kaplan 
Muza f f er Yv. rd a kul er 

ADANA 

M. Yılmaz Mete 
Mukadde r Öztekin (B.) 
Mehmeıt, Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanl ı 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 

AYDIN 
Halil Goral (î.) 

BALTKESÎR 
Mehmet Güler 
Cemalet t in Inkaya 

BURSA 
Saffet Ural 

SAMSUN 1 
11. Enver Iş ıklar I 
Rıza Isı tan 
RotV-t Emuleei 
Fe th i Tevetoğlu 

SİİRT 1 
A.bdurrahnıaii Kava!; 

S İNOP 

Nâzım înebeyli ; 
| 

S İVAS 
Âdil Al tay 

Nure t t in E r t ü r k 
Hüseyin ö z t ü r k 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tar lan 

TOKAT 
Ali Al tuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakır Ağanuğlu 
Reşat Zabiğ-lu 

URFA 
Hasan Oral 

IReddedenler] 
GAZİANTEP 

Salih Tanyer i | 
K A Y S E R İ 

hüsnü Dikeçligil 

[Çekinser] 

TABİÎ ÜYE 
Cevdet Sunay 

[Oya Katılmayanları 

1 ERZİNCAN 
Fehmi Uaysoy 

1 GİRESUN 
1 Sal)a ha İtin Orhon 

İhsan Topal oğlu 

GÜMÜŞANE 
Al)bas Cilâra 

İÇEL 
Lûtf i Bilgen 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 

Tekin Arı nurun (Bashın 
Fikre t Gündoğau 

I Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Necip Mirkelâmoğlu 
(Bşk. V.) 

K A R S 
] Mehmet Hazer 

[Açık üı 

Eskişehir 1 
Sivas 1 

•••>•—•«>-« 
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KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 
(B.) 

K I R Ş E H İ R 
Halil Öz m en 

KOCAELİ 
Uıkmer. ismen 
Lûtfi T ok oğlu 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

| MUĞLA 
İlyas Karaöz 

NİĞDE 
Kudre t Bayhan 

ORDU 
1 Şevket Koksal 
j SAKARYA 

Mustafa Tığlı (İ.) 
TEKİRDAĞ 

j Hayr i Mumeııoğlu (B.) 

/elikler] 

Urfa 1 

Yekim 3 

>-<g&» ••<•" 
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YOZGAT 
î.smail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir YTıce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alp an 
Hayri Dener 
Sait Naci Ergin 

Nihat Erim 
Faruk Gürler 
Vehap Güvenç 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

TRABZON 
Ö. Lûti'i Hoca oğlu 

TUNCELİ 
ArslanBora (İ.) 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayıırt 

YAN 
Fer id Meler 

YOZGAT 
Sadık Artukmae 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Selâhattin Babüro.ğlu 
Fethi Çelikbaş (B.) 
özer Dnrlrıl 
Mehmet İzmen 
Sabahattin. Özbek (B,) 
Tayfur Sökmen 
Naim Talû (Başbakan) 
Halil Tunç. 
Bahriye Üçok 
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1973 yılı Bütçe Kamuuma bağlı (A) işaretli cet ':i;Ic değfeiMife yapi'anası haMandaM kamun 
teklifime serilen oylri n soımıeu (S.ıSayısı : 275) 

(Kabul Edilmiştir.) 

TABİİ ÜYELER i 
İsmet inönü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğiu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Öz güneş 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzrm Karaağaçlı-
oğhı 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Senocak 

' 
AM\SYA 

Maeit Zereıı 
ANKARA 

Turhan Kapanlı 
Yiğit. Köker 
Mahmut Vura' 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Akif Tekin 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri Dem ir el 
Mehmet Güler 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

Üye sayısı : 18ö 
Oy veıv 

Kabul edt 
^nler : 97 
mter : 96 

Reddedenler : 1 
ÇCKUIS 

Oya katılmıyı 
erler : 0 
aılar : 831 

Açık üyelikler : 3 

[Kabul edenler] 
BOLU 

Turgut Yaşar Gülcz 
Alâettin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçıık 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Sonum oğlu 

ESKİŞEHİR 
• Ömer Ueuzal 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞ ANE 
1 Abbas Cilâra 
1 HAKKÂRİ 

Necip Seyhan 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Orhan Kor 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeeligil 
Hüseyin Kalpaklıoğhı 

j KIR.KLARELÎ 
Ali Alkan 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

| t. Et em Erdinç 
MALATYA 

Nurettin Akyurt 
Ha m di özer 

MANİSA 
i Oral Karaosmanoğlu 

A. Orhan Süersan 
| Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
îlyas Karaöz 
Haldun Mehteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Böngöl 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Hüseyin Avııi Göktür 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE-
0. Mecdi Agun 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

1 TRABZON 
Ali Şa'kir Ağanoğlu 

I Reşat Zaloğlu 
YOZGAT 

ı Sadık Artukmae 
! İsmail Yeşilyurt 
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ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Ilavri Dener 

[Reddeden] 
ZONGULDAK 

Mehmet Ali Pestilci 
[Oya katılmayanlar] 

Sa.it Naci Ergin 
Faruk Gürler 
Vahap Güvenç 
M oh met İzm on 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 1 
Suphi Gürsoytrak 
Veihbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
(t. Â.) 
Cevdet Sıınay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Ynrdakuler 

ADANA 
M. -Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin (B.) 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AĞRI 
Salih Türkmen 

•ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mansur Ulu soy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlcttin Coşkun 
(B.) 
Halil Goral (t.) 

BALIKESİR | 
Cemalettin İnkaya 
Nejat Saıiıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BURSA 
İ. Sabri Oağlayangil 
(i.) ' 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca (1. Â.) 

DİYARBAKIR 
Selâlıat 1 in Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
ı Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
ihsan Topaloğlu 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Del ivdi 

İÇEL 
i Lûtfi Bilgen 
| İSTANBUL 

Mebruro Aksoley 
1 Tekin Anburun 

(Başkan) 
j Fikret Güncloğan 

[Açık ili 

Eskişehir 1 
Sivaa 1 

«••—«s^ı 
r 

Ekrem Özden 1 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mümin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 
(Bsk. V.) 

KARS 
Sırrı Atalay ( 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet ila zer 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Feyzi Halıcı 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

MANİSA 
Doğa Barutçuoğlu 

MARA^j 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 

i SAKARYA 
| Osman Salihoğlu 
| Mustafa Tığlı (i.) 

içlikler] 
1 Um 1 

| Y,-kûn 3 
-<m». •> 
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SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

SİVAS 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu (B.) 

TOKAT 
Zihni Bctil 

TRABZON 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora (İ.) 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Fenid Melen 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alpan 
Selâhattin Rabüroğlu 
Fethi Çelikbaş (B:) 
Özer Derbil 
Nihat Erim 
Sabahattin Özbek (B.) 
Tayfur Sökmen 
Naim Talû (Başbakan) 
Halil Tunç 

[ Bahriye Üç ok 
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1973 yılı Brütçe Kmnsmm bağlı (A) İşaretli ddfocîdio idteğüşMk yapılması lıaMandaiki kamun 

tasarlına verilen loyüarm teroaıunı (S. Sayısı :283) 
(Kabul edilmiştir.) 

TABtI ÜYELER 
tsmet înönü -
Suphi Karaman 
Kâmil Karavclioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'kan 
Fahri Özdü ek 
Selâhattin Özgür 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunekanat 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğîu 
Ahmet Karayığit 
Kemal Şerıccak 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapardı 
Yiğit Köker 

Mahmut Vural 
tsmail Yetiş 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğnı' 

BİNGÖL 
A. ilik m ot Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gül ez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

üye sayısı : 185 
Oy verenler : 9 i 

Kabul edenler : 93 
Reddedenler : t 

Çekinserler : 0 
Oya katılnııyanlar : 88 

Açık üyelikler : o 

Ziya Termen 
ÇANKIRI 

Gürhan Titrek 
ÇORUM 

M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatmıoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuz al 

GAZİANTEP 
Tbrahim. Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Ab bas Cilâra 

HAKKÂRİ 
\Tccip Sovhan 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 

[Kabul edenler] 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkeine 

IZMİS 
Beliğ Beler 
Mümin Kırlı 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıeı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
t. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğîu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MUĞLA 
t]yas Karaöz i 
Haldun Men t eş e oğlu 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NÎĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
R^fet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SIYAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğla 
Reşat Z al oğlu 

URFA 
Hasan Oral 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
tsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hayri Dener ı 
Sadt Naci Ergin 

27ö — 
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TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan ' 
Mehniu.. özgüneş 
M. Şükran Özkaya 
(1. A.) 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder öztekin (B.) 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk.V.) 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğv: Bekata 
Turgut Celıe 
Mansur Uiusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin (İ.Â.> 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
AH Celâlettın Coşkun 
(B.) 

Nihat Erim 
Faruk Gürler 

Vahap Güvenç. 
.Mehmet İzmen 

(Reddeden) 
ZONGULDAK 

Mehmet Ali Pestilci 

[Oya katılmayanlar] 
1 iskender Cenap Ege 

Halil Goral (I.) 
BALIKESİR 

Nuri Demirei 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA ! 
I. Sabri Çağlayangil 
(D 
S*fiet Ural 

DENİZLİ 
1 Hüseyin Atmaca 
1 ( t A.) 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

EIıÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GİRESUN 1 
ihsan Topaloğlu 1 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Tekin Anburun 
(Başkan) 

| Fikret Gündoğan | 

Ekrem Özden 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 
(Bşk. V.) 

KARS 
Sırrı Atalay 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Saiııi Turan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hikmet tşmen 
Lûtfi Tokoğlıı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fakih özlen 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 

MARAŞ 
Adnan Karaküçdik 
Hilmi Soydan 

MARDİN 1 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 1 
İsa Hisan-Bingöl (B.) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

[Açık üyelikler] 

Eskişehir .1 
Sivas 1 
Urfa 1 

Yokun 3 
. • _ - » > • < « » — -

— 27' 1 -

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı (I.) 

; SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİVAS . 
| Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayrj Mumcuoğlu (B.) 

TOKAT 
Zihni Betit 

TRABZON 
ö. Lûtfi Ilocaoğlu 

TUNCELİ 
ArslanBora (İ.) 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayıırt 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alpan 
Selâhattin Babnroğlu 
Fethi Çelikbaş (B.) 
özer Derbil 
Sabahattin öabek (B.) 
Tayfur Sökmen 
Naim Talû (Başbakan) 
Halil Tunç 
Bahriye Üçok 
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1973 yılı Bütçe Kanumınun MüEeît Meclisi kıs ımda :de£İ3'iki!k yapılması hakkında kanun 
t^YM-mo reı^en 107ların sonucu (S. Ssyısı : 276) 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİÎ CYELEB-
İsmet İnönü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavclioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Üzgün eş ı 
Selâhattin özgür 

Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
•oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şen ocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapardı 
Yiğit Köker 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Akif Tekin 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : % 

Kabul edenLer : 95 
Reddedenler : İ 

Çekinserler : O 
Oya katılmıyanlar : 8(i 

Acık üyelikler : ;j 

{Kabul edenler] 
BİTLİS 

Orhan Kürünıoğlu 
BOLU 

Turgut Yaşar Gülez 
Alâ'eddiıı Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kına y t ürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertnğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Spkıp Hatunoğiu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuza 1 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞ ANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Şevket Alsyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğiu 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Boz oklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Ha zer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Osman Nuri Canpoîat 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

MALATYA 
Nurettin Ak yurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tun akan 

M AR AŞ 
Adan Karaküçük 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. Mecdi Aguıı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ali Şakır Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan Oral 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hayri Dener 
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Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Kefet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
M. Şükran Özkaya 
(t A.) 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder öztekin (B.) 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
(B.) 
Halil Goral (t.) 

BALIKESİR 
Cemalettin înkaya 

Faruk Gürler 
Valıap Güvenç 

(Reddeden.) 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

[Oya katılmayanlar] 

Mehmet İzm en 
Fahri Korutürk 

Nejat Sarlıcalı 
BURSA 

1. Sabri Çağlayangil 
(î.) 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
(t A.) 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GAZİANTEP 
ibrahim Terfik Kutlar 

GİRESUN 
İhsan Topaloğılu 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 
Fikret Gündoğan 

Ekrem özden 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 
(Bşk. V.) 

KARS 
Sırrı Atalay 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Fakih özlen 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MANİSA 
Doğa Barutçuoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas KaraÖz 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 

Eskişehir 
Sivas 

[Açık üyelikler] 
Urfa 

Yekûn 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı (i.) 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

SİVAS 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu (B.) 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
ArslanBora (İ.) 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

CUM^HURBAŞKANTN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alpan 
Selâihattm Babüroğlu 
Fethi Çelikbaş (B.) 
özer Derbil 
Sabahattin özfbek (B.) 
Tayfur Sökmen 
Naim Talû (Başbakan) 
Halil Tunç 
Bahriye Üç ok 
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K a r g o l a r ı Gtenel l i iklMiiğii 1973 yılı Bütçe Kaaımııria !bagü ce'tvfcl&rd® dıeğipdik yapılması 
h)Rfoikı;n)daJbaüMinSamlısına verileni oylaTinsoaııiüiı (S. Sayısı : 282) 

(Kabul edilmiştir.) 

TABÎI ÜYELER 
ismet Iırönü 
Suphi ;Karaman 
Kamil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattm özgür 
Cevdet Sunay 

AFYON KARAHISAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeran 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural ı 
İsmail Yetiş 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğılu 

BOLU 
Turgut Yaşar Güles 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 94 

Kabul edenler : 93 
Reddedenler : 1 

Çckinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 8 

Açık üyelikler : 3 

[Kabul edenler] 
ÇANKIRI 

Gürhan Titrek 
ÇORUM 

M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

BENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Er tu? 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutla» 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY" 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
Halûk Benkol 

0. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mümin Kırlı 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeeligill 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MUĞLA 
Uya s Karaöz 
Haldun Menteşeoğîu 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

RLZE 
O. Mecdi xlgun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

SİVAS 
Adil Altay 
Nurettin .Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş, 

TRABZON 
Ali Şalkiır Ağanoğlu 
Reşat Zaloğhı 

URFA 
Hasan Oral 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hayri Dener 
Sait Naci Ergin 
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TABU ÜYELER 1 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran Özkava 
(I. A) 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mele 
Mukadder Öztekin (B.) 

Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) 
Haydar Tunçkanat 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin ( t i ) 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun (B.) 

iskender Cenap Ege 

Nihat Erim 1 
Faruk Gürler | 

Vaîhap Güvenç 
MetometlznıeiL 1 

(Reddeden) 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

[Oya Katılmayanlar] 

Halil Goral ( t ) 
BALIKESİR 

Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin Inkaya 
Nfejat Sarlıealı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BURDUR 
. Ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
I. Sabri Çağlayangil 
(t.) 
Saffet Ural 

DENIZLI 
Hüseyin Atmaca (I.Â) 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZtNCAN 
Fehmi Bay soy 

GİRESUN 
İhsan Topalojrlu 

HATAY" 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

j; İSTANBUL 
1 Mebrure Aksoley 
Tnkin Aî'iburun 
(Başkan) 
Fikret Gündoğan 

[Açık üy 

Eskişehir 
Sivas 
Urfa 

Yekûn 
-« • > » < 
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Ekrem Özden 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğl1-
(Bşk. V.) 

KARS 
Sırrı Atalay 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hikmet îşnıen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fakih Özlen 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
; Doğan Barutçuoğhı 

MARAŞ 
Adnan Karaküeük 

i Hilmi Soydan 
MARDİN 

Abdıırrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

[ MUŞ 
İsa Hlsan Bingöl (B.) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

elikler] 

1 
1 
1 

3 
a •»-

î l — 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı (t.) 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİVAS 
nüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu (B.) 

TOKAT 
Zihni Betiî 

TRABZON 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora (1.) 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
•Ferid Melen ' 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN-

1 CA SEÇİLEN ÜYELE3 
Cihat Alpan 
Selâhattin Babüroğlu 
Fethi Çelikbaş(B.) 
Özer Derbil 
Sabahattin Özbek (B.) 
Tayfur Sökmen 

ı Naim Talû (Başbakan) 
L Halil Tunç, 
[ Bahriye Uçok 
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1694 isayık 1973 yılı (Bütiga Kajnraranun (H) öet veÜJnon tâe^tâıiGlmıesi ve 27 nci ıma-ddlesitoe 
fıkra ilâve ©dlümıeöii l ıaktadla (kanunıtalsuıi .;m'a vc^iltoayların sokucu (S. Sayısı : 277) 

kir 

(Kabul edilmiştir.) 

TABU ÜYELER 
İsmet İnönü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

AFYON KARAIIİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
İsmail Yretiş 

ANTALYA 
Akif Tekin 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlıı 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin l rılmaztürk 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 90 

Kabul edenler : 94 
Reddedenler : 2 

Çekinserler : 0 
Oya katılmayanlar : 86 

Açık üyelikler : 3 

[Kabul 
BURDUR 

Ö. Faruk Kmaytürk 
BURSA 

Şeref Kayalar 
ÇANAKKALE 

Ziya, Termen 
ÇANKIRI 

Gürhan Titrek 
ÇORUM 

M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Samunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Mustafa Deli veli 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkeine 

edenler] 
İZMİR 

Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligü 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumrah 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Et e m Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tun akan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürl< 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendcci 
Fethi Tevetoğîu 

SİVAS 
Âdil Al tay 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Al tun t aş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan O rai 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

U U MHURBAŞKAN İN -
OA SEÇİLEN ÜYELER 
nayr i Dener 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Faruk Gürler 
Vehap Güvenç 
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Mehmet İznıen 
Sabahattin Özbek 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 1 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Mehmet Öz güneş 
M. Şükran Özkaya 
(î. Â.) 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin (B.) 
Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Ahmet Karayı ğit 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
(B.) 
Halil Goral (İ.) 

Tayfur Sökmen 
Naim Talû 

Halil Tunç 
Bahriye Üço 

[Reddedenler] 
GAZİANTEP 1 

Salih Tanyeri 
ZONGULDAK 

Mehmet Ali Pestilci 

[Oya katılmayanlar] 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin Inkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BURSA 
1. S^bri Çağlayangil 

(D 
Cahit Ortaç 
Saffet üral ' 

ÇANAKKALE 
Nahit Al tan 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca (1. Â.) 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GAZL\NTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
| Mebrure Aksoley 

Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun (Başkan) 

Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 
(Bşk. V.) 

KARS 
Sırrı Atalay 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 
(B.) 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen ' 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
l Fakih özlen 
1 MALATYA 

Hamdi özer 
MANİSA 

Doğan, Barutçu oğlu 
i Oral Karaosmaıuoğlu 

MARAŞ 
Hilmi Soydan * 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
j Ilyas Karaöz 

[Açık Üyelikler] 

Eskişehir 1 
Sivas 1 

Urfd 1 
— 

Yekûn 3 
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k 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl (B.) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı (1.) 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu (B.) 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora '(İ.) 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alp an 
Sel akaittin Babüroğlu 
Fethi Çelikbaş (B.) 

| Özer Derbil 
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1973 yılı Bütçe Kanununa 'bağlı (R) cetvelinde değMMIk yapılmalsı haMondia kanun flfeikilıîfiinfrıı. 
reddine (mütedair Bütçe (Karma Komisyonu (r^oruına vertüjen açık oyların sonucu (S. Sayısı: 274) 

(Reddedilmiştir.) 

TABİÎ ÜYE 
Refet Aksoyoğlu 

AFYON KARAHİSAR 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

ANKARA 
Turhan Kapanh 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Alaeddin Yılmaztürk 

BURSA 
I. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 98 

Kabul edenler : 59 
Reddedenler : 38 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 84 

Açık üyelikler : 3 

[Kabul edenler] 
DİYARBAKIR 

Azmi Erdoğan 
ERZURUM 

Osman Alihocagü 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Meb.'/'ure Aksoley 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Mümin Kırlı 

AARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosımanoğlu 
A. Orhan Süersan 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

ORDU 
Selâhattin Acar 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 

[Reddedenler] 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 

ANTALYA 
Akif Tekin 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

Fethi Tevetoğlu 
SİİRT 

Abdurrahman Kavak 
SIVAS 

Nurettin Ertürk 
TEKİRDAĞ 

Cemal Tarlan 
TOKAT 

Ali Altuntaş 
TRABZON 

Reşat Zaloğlu 
URFA 

Hasan Oral 
YOZGAT 

ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hayri Dener 
Sait Naci Ergin 
Faruk Gürler 
Vahap Güvenç 
Mehmet İz m en > 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 
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GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 

TABİİ ÜYELER I 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emanullalı Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
İsmet İnönü 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Fahri Özdilek 
M. Şükran Özkaya 
(1 A.) 
Cevdet Sunay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin (B.) 

Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) 
ADIYAMAN 

Mehmet Sırrı Turanlı 
AĞRI 

Salih Türkmen 
ANKARA 

Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 

ARTVİN 
Fehmi A lpaslan 

AYDIN ' 
Ali Celâlettin Coşkun 
(B.) 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 

Nafiz Çağatay 
Orhan Kor 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KÜTx\HYA 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

[Oya katıh 

Cemalettin İnkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Örhon Tuğrul 

BURSA 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca (İ. Â.) 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

İÇEL 
Lütfi Bilgen 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun (Bşk.) 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Cemal Yıldırım 

İZMtR 
Beliğ Beler 
Necip Mirkelâmoğlu 
(Bşk. V.) 

KARS 
Sırrı Atalay 

MANİSA 
Ruhi Tunakan 

MAHAŞ 
Adnan Kara küçük 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

layanlar] 

Mehmet Hazer 
KASTAMONU 

Ahmet Nusret Tuna 
(B.) 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Fakih Özlen 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bay ar 
Abülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz (B.) 

Haldun Menteşeoğlu 
MUŞ 

İsa Hisan Bingöl (B.) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı (İ.) 

SAMSUN 

Rıza Isıtan 

srvAs 
Âdil Altay 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 

SAMSUN 
Ref et. Rendeoı 

SİNOP 
Nazım înebeyld 

SİVAS 
Hüseyin. Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayıi Mumeuoğlu (B.) 

TOKAT 
Zihni Betü 

TRABZON 
Ali Şalrir Ağanoğlu ( 
Ö. Lûtfi Hocaoğlıı 

TUNCELİ 
ArslanBora (İ.) 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen (Başbakan) 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alpan 
Selâhattin Babüroğlu 
Fethi Çelikbaş 
özer Derbil 
Nihat Erim 
Sabahattin Özbek (B.) 
Tayfur Sökmen 
Naim Talû (Başbakan) 
Bahriye Üeok 
Halil Tunç 

[Çekinser] 

AMASYA 
Macit Zeren 
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Eskişehir 
Sivas 

[Oya katilmayanlar] 

Urfa 

Yeldin 

>^a« 
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Cumhuriyet Senatosu 

GÜNDEMİ 
74 NCÜ BİRLEŞİM 

19 . 6 .1973 Sah 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Komisyonlarda açık 'bulunan üyeliklere 
secim. 

2. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 
«eçîmi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

I I 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. —• Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Haindi Özer'in Yunanistan'da İRilunan Türk 
azınlığı ile Türkiye'de Ibulunan Rum azınlığına 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/567) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıcalı'nm, Türkiye Sınaî Kalkınma Ban
kası aracılığı ile verilen kredilere dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/575) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met YıMız'm, 12 Mart öncesine dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/2) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be
liğ Belerin, yuıt dışına mahkûm olan Türkle
re dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/8) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal'm 30 Ocak 1972 tarihli Ankara 
Bayram Gazetesinde neşredilen ıbir yazıya dair 
Barbakandan sözlü sorusu (6/10) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be
liğ Beler'in Türk Haya Yollarına dair, Ulaştır
ma Bakanından sözlü sorusu (6/11) 

7. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Ö2)türkçine'nin, Türk sporunun durumuna 
dair Gençlik ve Spor Bakanından sözlü sorusu 
(6/19) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyeısi Hü
seyin Attnaca^nın, taran ürünlerinin fiyatlarına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/18) 

9. —• Cumhuriye't Senatosu Deniizi Üyesi Hü
seyin Atmaca'nm, haşhaş ekiminin yaisaklanma-
sına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/20) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalayîn, 12 Mart 1971 öncesi yatırımlar ve 
ihracat politikasına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/23) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Taîbiî Üyesi Ah
met YıMız'm, Atatürk Üniversitesindeki olaylar 
hakkında ne gibi bir işlem yapıldığına dair Baş-
ıbakandan sözlü sorusu (6/24) 

I I I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARİNDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Ankara İmar Limited Şir-
'ketine dair Senato araştırması isteyen önergesi 
(10/2) 

2. —• Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köker'in, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
içinde bulunduğu duruma dair Senato araştırma
sı isteyen önergesi (10/3) 

3. — Tevfik Fikret Lisesi hakkında kurulan 
Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu ra
poru (10/46) (Dağıtma tarihi: 27 . 9 . 1972) 

,4. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Tur-
'gu!t Gülez'in, Anayasanın 78 ncı maddesi muva
cehesinde Bolu Çimento Fabrikası İdare Mecli
si Reisliği sıfatıyle senatörlük sıfatının bağdaşıp 
(bağdaşmayacağına dair, İstanbul Üyesi Ekrem 
Özden'in önergesi ve »bu hususta Başkanlık Di
vanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28, 10 Tem
muz 1972 tarih ve 31 sayılı kararları (Dağıtma 
tarihi : 18 . 7 .1972) 

(Devamı arkada) 
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5. —• Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, son birkaç ay içinde, özellik
le İstanbul'da vükulbulan yangınlara dair Sena
to araştırması isteyen önergesi (10/4) 

6. — Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı 
ile Uçak Servisi Anonim Ortaklığının durumu
na dair Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komis
yonu rapora ve ek rapora (10/33) (Dağıtma ta
rihi : 3 . 3 . 1973) 

7. — Türkiye Büyük Mili öt Meclisi Sayman
lığının Aralık 1972 ve Ocak, Şubat 1973 ayları 
na ait hesaplan hakkında Cumhuriyet Senato 
su Hesaplarını İnceleme Komisyonu Rapora 
(5/9) (S. Sayısı : 261) (Dağıtma tarihi : 
15 . 5 . 1973) 

8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Şevket Akyürek'in, çimento ihracı konusunda 
Senato araştırması isteyen önergesi (lO/ö.ı 

9. —• Cumhuriyet Senatosu Cirosun Üyesi 
İhsan Topaloğiu ile İstanbul Üyesi Fikret Oi'uı-
doğan'm, yurdumuzdaki enerji darlığının neden
leri ve çözüm yolları konusunda Senato Araştır
ması isteyen önergeleri (10/6) 

X 10. — 1973 yılı Bütee Kanununa bağlı (R) 
işaretli cetvelin Cumhuriyet Senatosu kısmında 
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Mecli
si 2/887; Cumhuriyet Senatosu 2/57) (S. Sayı
sı : 273) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1973 ^ 

X 11. — 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) 
cetvelinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi 2/860; Cumhuriyet Senatosu 2/56) 
(S. Sayısı : 274) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1973) 

X 12. — 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu ra

poru (Millet Meclisi 2/848; Cumhuriyet Sena
tosu 2/54) (S. Sayısı : : 275) (Dağıtma tarihi : 
4 .6 .1973) 

X 13. — 1973 yılı Bütçe Kanununun Millet 
Meclisi kısmında değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
ru (Millet Meclisi 2/883; Cumhuriyet Senatosu 
2/55) (S. Sayası : 276) (Dağıtma tarihi : 
4 . 6 . 1973) 

X 14. —• 1694 sayılı 1973 yılı Bütçe Kanunu
nun (H) cetvelinin değiştirilmesi ve 27 nci mad
desine. bir fıkra ilâve edilmesi hakkındaki kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/841; C. Senatosu 1/202) (S. Sayısı : 
277) (Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1973) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Saıiıcalı'nın, 1972 - 1973 kampanyasında 
zeytinyağı müdahale alımları ile ihracatında uy
gulanan politika hakkmde Senato araştırması is
teyen önetrgesi (10/8) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ TAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — Toprak ve Tarım Reformu kanunu 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet, 
Malî ve İktisadî İşler, İçişleri, Bayındırlık, ulaş
tırma ve İmar - İskân, Tarım ve Bütçe ve Plân 
komisyonlarından 3'er üye alınmak suretiyle 
kurulan Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi : 
1/655; C. Senatosu: 1/204) (S. Sayısı: 280) 
(Dağıtma tarihi : 16 .6 . 1973) 



Toplantı : 12 
CUMHURİYET SENATOSU S, Sayısı : 

1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelin Cumhuriyet 
Senatosu kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 2 /887 ; C. Se

natosu : 2 /57) 

21 . 5 . 1973 

Yiiksök Başkanlığa 

1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı Cumhuriyet Senatosu Bütçesinin «R - Cetveli» nde değişiklik 
yapılması hakkında kanun teklifi ilişik olarak takdim edilmiştir. 

Gereğine müsaadelerinizi arz ederiz. 

İdare Âmiri İdare Âmiri 
Antalya Senatörü Denizli Senatörü 

A. Tekin II. Atmaca 

GEREKÇE 

1973 yılı Bütçe Kanununun (R) işaretli cetvelinde 147 nei giyecek yardımının Bakanlar Kurulu
nun 31 . 10 . 1972 tarih ve 7/5314 sayılı kararma ekli olarak yayımlanan «Devlet memurlarına ya
pılacak giyecek yardımı yönetmeliği» ne göre yapılacağı kaydedilmiş bulunmaktadır. 

Cumhuriyet Senatosu hizmetlerinin özelliği ve personelin durumu gözönüne alınarak duyulan 
ihtiyaca ve G57 sayılı Devlet Memurları Kanununun 96 ncı maddesine istinaden hazırlanan ve 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanının 9 .8 .1971 tarih ve 35 sayılı kararı ile kabul edilerek 
tatbik mevkiine konulan «Cumhuriyet Senatosu personeline mahsus giyim eşyası yönetmeliği» nin 
zühule a metinde ayrıca zikredilmediği anlaşılmakla işbu teklifi yapılmıştır. 
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Tabiî Senatör 
M. Ş. Özkaya 



_ 2 — 

CUMHURİYET SENATOSU İDARE ÂMİRLERİNİN TEKLİFİ 

1973 yüı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelin Cumhuriyet Senatosu kısmında değişiklik 
yapılması hakkında Kanun teklifi 

MADDE 1. — 1973 yılı Bütçesinin Cumhuriyet [Senatosu (R) cetveline : 
147 Giyecek Yardımı : 
Personele verilecek giyim eşyasında Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanının 9 . 8 . 1971 gibi 

ve 35 sayılı kararı ile kabul edilen «Cumhuriyet Senatosu personeline mahsus giyim eşyası Yönet
meliği hüidimlcri uygulanır.» ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Cumhuriyet Senatosu Başkanı yürütür. 

Cunıh ariyet Sen a tosu (S. Sayısı : 273) 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. il/. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 2/887 
Karar Xo. : 257 

30 . 5 . 1973 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu İdare Âmirlerinin J 9 7 3 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelin 
Cumhuriyet Senatosu kısmında değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifi, Cumhuriyet Sena
tosu idare Âmirinin de katıldığı toplantıda incelendi ve görüşüldü. 

1973 yılı Bütçe Kanununun,, Cumhuriyet Senatosu (R) cetveline, 
147 giyecek yardımı : 
Personele verilecek giyim eşyasında Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanının 9 . 8 . 1971 gün 

ve 35 sayılı kararı ile kabul edilen (Cumhuriyet Senatosu personeline mahsus giyim eşyası yönet
meliği hükümleri uygulanır.) ibaresinin eklenmesini öngören teklif üzerine Cumhuriyet Senatosu 
İdare Âmirinin verdiği bilgi ve görüşmelerden sonra maddelerin müzakeresine geçilmesi kabul 
edilmeyerek, kanun teklifi reddedilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan V. Sözcü Kâtip 
Ankara Ankara Çorum 

M. K. Yılmaz A. Topçubaşı 
Ankara Ankara 

T. Tolter t. Yetiş 
Edirne ' Elâzığ 

Muhalifim S. II azer dağlı 
?f. X. Er geneli 

Gaziantep İstanbul 
MuhaliHim O. C. Fersoy 

S. Tanyeri 
Kayseri Kütahya 

Tr. Â. Özkan İ. E. Erdinç 

Y. Kbkcr 
Afyon K. 

, Karaağaçlıoğhı 
Çorum 

A. Güler 

Erzurum 
7ı. Danışman 

izmir 
Muhalifim 
K. Önder 
Kütahya 
M. Erez 

Niğdo 
N. Çerezci 

Samsun 
II. Özalp 

Malatya 
X. Akyurt 

Ordu 
Muhalifim 
O. Vural 
Tabiî Üye 

K. Karavelioğla 

Manisa 
D. Barutçuoğlu 

Samsun 
D. Kitaplı 

Tabiî Üye-
M. Öz güneş 

Uşak 
Muhalifim 

Söz hakkım mahfuzdur 
F. Atayurt 

Yozgat 
C. Sungur 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 273) 





Toplantı : 12 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) cetvelinde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 

(M. Meclisi : 2 /860; C. Senatosu : 2 /56) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

1973 yılı Bütçe Kanununun (R) işaretli cetvelinde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tek
lifimiz gerekçesiyle birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımızla arz ederiz. 

(\ Senatosu İdare Âmiri C Senatosu İdare Âmiri 
Tabiî Üyesi Antalya Üyesi 

M. Şükran Özkaya Aldf Telân, 

GEREKÇE 

Cumhuriyet Senatosunun hizmet ihtiyacı için 1973 yılı Bütçe Kanununa 170 bin lira konulmuş 
ve bu miktar para ile 2 adet hizmet taşıtı alınmışı düşünülmüştür. Ancak her nedense konulan 
ödenek aynen kanunlaşmış olmasına rağmen tasjt adedi (1) olarak kanunlaşmıştır. Bütçe görüş
melerinin ilerlemiş olduğu bir sırada anlaşılan bu durumun tashihine de imkân bulunamamıştır. 
Konulan 170 bin lira da herhangi bir artışı istihdaf etmeyen bu teklif ile sehven (1) olarak çıkan 
taşıt adedi (2) olarak düzeltilmiş olacak ve aynı para ile bir değil başlangıçtaki maksada da uy
gun olarak aynı ebatta (2) hizmet taşıtı alınmasına imkan verecektir. 
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CUMHURİYET SENATOSU İDARE ÂMİRLERİNİN TEKLİFİ 

1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) cetvelinde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi 
MADDE 1. — 1973 yılı Bütçe kanununa, bağlı (R) işaretli cetvelin. Cumhuriyet Senatosu kıs

mındaki (1) adet taşıt (2) olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Cumhuriyet Senatosu Başkanı yürütür. 

Cumhuriyet Senatosu <s. Sayısı : 274) 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 
T. B. M. 31. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Esas No. : 2/860 
Karar Xo. : .250 

30 . 1973 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu İdare Âmirlerinin 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) cetvelinde deği
şiklik yapılması hakkındaki kanun teklifi Cumhuriyet Senatosu İdare Âmirinin de katıldığı toplan
tıda incelendi ve görüşüldü; 

Yapılan görüşmeler ve verilen bilgilerden, teklifin gerekçesinde öngörülen 170 000 lira ödenekle 
(R) cetvelinde mevcut (1) adet taşıt yerine (2) adet alınması bâzı hizmetlerin yürütülmesi dü
şünülmüş ; 

Ancak, sorulan sualler ve yapılan açıklamalardan, Cumhuriyet Senatosu Bütçe teklifinde 
170 000 lira ödenek ve (R) cetvelinde de (1) adet taşıt bulunduğu, komisyonda da bu suretle kabul 
edilerek Cumhuriyet Senatosu Genel Kuruluna sunulduğu; 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda verilen bir önerge üzerine taşıt adedi (2) olarak kabul 
edildiği. Cumhuriyet Senatosunda yapılan değişikliklerin Komisyonumuzda görüşülmesi sırasında 
bu değişiklik benimsenmeyerek taşıt (1) adet olarak Millet Meclisine sunulmuş ve bu suretle Büt
çe Kanununda yer aldığı anlaşılmıştır. 

Bu açıklama ve görüşmeler sonunda maddelerin müzakeresine geçilmesi kabul edilmeyerek tek
lif reddedilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan V. 

Ankara 
Y. Kök er 
Afyon K. 

K. Karaağaçhoğlu 
Çorum 

A. Güler 

Erzurum 
7i*. Danışman 

İzmir 
K. Önder 
Malatya 

X. Akyurt 
Niğde 

N. Çerezci 
Tabiî Üye 

K. Karavclioğlu 

Sözcü 
Ankara 

31. K. Yılmaz 
Ankara 

T. Tvker 
Edirne 

Muhalifim 
.1/. X. Er geneli 

C aziaııtep 
S. Tanyeri 

Kayseri 
V. Â. Özkan 

Manisa 
D. Bcırutçuoğlu 

Samsun 
D. Kitaplı 
Tabiî Üye 
Karşıyım 

31. Özgüncş 

Yozgat 
Söz hakkım mahfuzdur 

C. Sungur 

Kâtip 
Çorum 

.1. Topçubaşı 
Ankara 
/. Yetiş 
Elâzığ 

S. IIazerdağlı 

İstanbul 
0. C. Fer soy 

Kütahya 
1. E. Erdinç 

Maraş 
X. Çuhadar 

Samsun 
/ / . Özalp 

Uşak 
Muhalifim 

Söz hakkım mahfuzdur 
F. Atayurt 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı :274) 





Toplantı : 12 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu 

raporu (M. Meclisi : 2 /848; C. Senatosu : 2 /54) 

Millet Meclisi 
İdare Amirliği 12 . 3 . 1973 

Sayınantık Müdürlüğil 
No. 105 

Yüksek Başkanlığa 

1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı Millet Meclisi Bütçesinin 101 Program, 10 Alt - program, 002 
Faaliyet - proje, 400 Harcama Kalemi ve Millî Savunma Bakanlığı Bütçdsinin 101 Program, 02 Alt 
- program, 001 Faaliyet - proje, 400 Harcama kaimlerinde (leğisJklJk yapılması hakkımla kanun 
teklifi gerekçeli ile birlikte takdim edilmiştir. 

Gereğini müsaadelerinize arz ederiz. 

İdare Âmiri İdare Âmiri İdare Âmini 
Muğla Milletvekili Van Milletvekili Bilecik Milletvekili 

/. Oktay M. S. Yıldız M. Ergili 

GEREKÇE 

1973 yılı Millet Meclisi Bütçesinin tanzimi sır asında Meclis Muhafız Taibur giderlerinin 400 ncü 
Harcama Kaleminin 450 nci Yiyecek ve Yem Alımları maddesine mevzu- ödenekten 1 589 832.—• 
lira aynı kalemin 471 nci Giyim - Kuşam Alımla rı ve Giderleri maddesinden de 400 000 liranın 
Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin ilgili tertip lerine aktarılmasına dair Bütçe Komisyonu Ba-
portörü tarafından tanzim edilen rapora dercedil meşine rağmen mezkûr aktarma yapılmamış bilâ
hare farkına varılmış olduğundan ilgili tertiplere yukarıda belirtilen miktarların aktarılması için 

kanun teklifi yapılmıştır. 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
liutçt Karma Komisgonu 30 . 5 . 10? o 

Esas Xo. : 2/8-18 
Karai' Xo. : 254 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

.M.illet Meclisi İdare Amirlerinin B'T-'J yık Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında kanını teklifi .Millet Meclisi İdare Âmirlerinin katıldığı toplantıda, ince
lendi; gm'üşiildü : 

Teklif gerekçesinde belirlikliği gibi. T. B. M, M. Muhafız Tabum, yiyecek ve yem alımları, gi
yim - kuşam alımları \> giderleri karşılığı 1 !)Sf) 8-)2 liranın .Millet Meclisi 197Ö' Bütçesinden Millî 
Savunma Bakanlığı l')7o Bütçesine aktarılmasını öngörmektedir. 

Yaı^dan görüşmelerden ve verilen bilgilerden, mezkûr ödeneğin Millet Meclisi Bütçesine konul
duğu. mûtat olduğu üzeıv harcama Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinden yapıldığından, bu aktar
manın zarurî olduğu anlaşılmış ve teklif aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek' üzen' Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan V. Sözcü Kâtip 
Ankara Ankara Çorum 

Y. Kol;er 'M. K. Yılmaz A. Topçubası 

Al yun iv, Ankara Ankara 
/(. Jiayaaıj'..ır'njrjhi J\ T ol: er 7. Yelis 

ı Vrııın T-" idil,'AH 

(Evler E, X. Ergendi S, H".;arhıf}h 

Erzurum fîazl-uı'ep l^lanbul 
İL Danışman S. Tou}!>ri O. ('. Eersou 

İ^ıur Kay^Tİ Ivütahya 
A. OnJer V. ...i, öd; an /. E, Erdinr 

Mala I ya Niğde, Samsun 
Y. Ahuurt X. Çerezci D. Kitaplı 

Samsun Tabiî Üye Tabiî Üye 
II. Özalp K. Karavdioğlu ~M. Özgünes 

T'sak Yozgat 
Muhalifim Söz hakkım mahfuzdur 

Söz hakkım mahfuzdur E. Sungur 
F. Atu'iurt 

'mııhurAA kcmüoyn ı,S. Şansı : 2ıo) 
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MİLLET MECLİSİ İDARE ÂMİRLERİNİN 

TEKLİFİ 

1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

teklifi 

MADDE 1. — 1973 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı Millet Meclisi Bütçesinin 101 Program, 10 
Alt - program, 002 Faaliyet - proje, 400 Har
cama Kalemine mevzii' ödenekten 1 989 832.— 
lira tenzil edilerek Millî Savunma Bakanlığı 
1973 yılı Bütçesinin 102 Program, 02 Alt -
Program, 1 Ödenek türü, 001 Faaliyet Proje
nin 400/450 Yiyecek ve Yem Alımları harcama 
kalemine 1 589 832.— lira ve 400/471 Giyim -
Kuşam alımları harcama kalemine 400 000.— 
lira ilâve edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Millet Meclisi 
Başkanı, Millî Savunma Bakanı ve Maliye Ba
kanı yürütür. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

teklifi 

MADDE 1. — Teklifin 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncii maddesi aynen 
kaibul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 275) 





Toplantı : 12 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

1973 yılı Bütçe Kanununun Millet Meclisi kısmında değişiklik 
yapılması hakkında kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu 

raporu (M. Meclisi : 2 / 8 8 3 ; C. Senatosu : 2 /55) 

Yüksek Başkanlığa 

1973 yılı Bütçe Kanununun Millet Meclisi kısmının 101 program, 01 alt program, 001 faaliyet 
proj'e, 400 harcama kaleınindeki ödeneğin sarf .şeklinde değişiklik yapılması hakkında Kanun teklifi 
gerekçesi ile birlikte takdim edilmiştir. 

Gereğine müsaadelerinizi arz ederiz. 

İdare Âmiri İdare Âmiri İdare Âmiri 
Muğla Milletvekili Bilecik Milletvekili Siirt Milletvekili 

1. OHay M. Ercjül Z. Çelik er 

GEREKÇE 

Kuzey Atlantik Assamblesinin 19 neu yıl Genel Kurul toplantısı 21 - 27 Ekim 1973 tarihleri ara
sında Türkiye'de yapılacaktır. 

Anılan toplantıya iştirak edecek heyetleri karşılamak ve ağırlamak üzere turizm şirketleri ile 
yapılacak angajmanlar ve Konsey toplantısı için ihdas edilecek tesislere ait cihazların kiralanması 
gibi müteferrik bâzı masraflara ihtiyaç bulunmaktadır'. 

Mezkûr masrafların 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu ile 1050 sayılı Muhasebei 
Umumiye Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılabilmesi mümlkün olmadığından, 1973 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı Millet Meclisi Bütçesinin 101 program, 01. alt program, 001 faaliyet proje, 400 
harcama kalemindeki ödeneğin sarfiyatında söz konusu Kanun hükümlerinin uygulanmamasına 
lüzum hâsıl olmuştur. 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük 
Millet Meclisi 30 . 5 . 1973 

Bütçe Karma Komisyonu 
Esas No. : 2/883 
Karar No. : 255 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisi İdare Âmirlerinin 1973 yılı Bütçe Kanununun, Millet Meclisi kısmında değişik
lik yapılması hakkındaki kanun teklifi, Millet Meclisi İdare Âmirlerinin katıldığı toplantıda 
ineeleridi ve görüşüldü. 

Teklif gerekçesinden ve Millet Meclisi İdare Âmirinin komisyona verdiği tamamlayıcı bilgi
lerden, Kuzey Assamblesinin 19 neu yıl Genel Kurul toplantısının 21-27 Ekim 1973 tarihleri 
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arasında Türkiye'de yapılacağı, toplantıya iştirak edecek heyetleri karşılamak üzere turizm şir
ketleriyle yapılacak angajmanlar ve konsey toplantısı için kurulacak tesislere ait cihazların kira
lanması gibi bâzı masrafların, 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu ile 1050 sayılı Mu-
hasebi Umumiye Kanunu hükümleri çerçevesi içinde olamayacağı; 

Zamanın darlığı içinde bu hususların gerçekleştirme zarureti ile, Millet Meclisi 1973 yılı büt
çesinin 101 program, 01-001 ve 400 harcama kalemindeki ödenekten yapılacak harcamaların, 
2490 ve 1050 sayılı kanunlar hükümlerinin uygulanmayacağı hükmü getirilerek, bu hizmetin özel
liği nedeniyle idareye serbest harcama yetkisi verilmesi ve hizmetin süratlendirilmesi öngörüldü
ğü anlaşılmış. 

Yapılan görüşmelerde, yukarıda belirtilen gerekçe ile yerinde gören komisyonumuz, kanun 
teklifini aynen kabul etmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan V. 
Ankara 

r . Kök er 

Afyon. Karahisar 
K. Karaağaçhoğlu 

Çorum 
A. Güler 

Erzurum 
E. Danışman 

İzmir 
Söz hakkı mahfuz. 

K. Önder 

Kütahya 
M. Erez 

Maraş 
X. Çuhadar 

Samsun 
D. Kitaplı 

Tabiî Üye 
Karşıyım 

Al. Özgüneş 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Ankara 
T. Toker 

Edirne 
M. N. Ergeneli 

Gaziantep 
S. Tanyeri 

Kayseri 
V. Â. Özkan 

Malatya 
N. Akyurt 

Niğde 
iV. Çerezci 

Samsun 
/ / . Özalp 

Uşak 
Muhalifim 

Söz hakkım mahfuzdur. 
F. Atayurt 

Kâtip 
Çorum 

A. Topçubaşı 

Ankara 
1. Yetiş 

Elâzığ 
* S. Hazerdağlı 

İstanbul 
0. C. Fersoy 

Kütahya 
1. E. Erdinç 

Manisa 
Söz hakkı mahfuz. 

D. Barutçuoğlu 

Ordu 
Muhalifim. 

B. S. Baykal 

Tabiî Üye 
Söz hakkım saklı. 
K. Karavelioğlu 

Yozgat 
Söz hakkım mahfuzdur 

Muhalifim 
C. Sungur 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 276) 
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MİLLET MECLİSİ İDARE ÂMİRLERİNİN 

TEKLİM 

1973 ııili Bütçe Kanununun Millet Meclisi 
kısmında değişiklik yapılması hakkında 

kanun teklifi 

MADDE 1. — 1973 yılı Bütçe Kanununa 
'hağlı Millet Meclisi Bütçesinin 101 program, 01 
alt proigram, 001 faaliyet proje, 400 harcama ka-
] emindeki ödeneğin sarfiyatında 2490 sayılı Ar
tırma, Eksiltme ve İhale Kanunu ile 1050 sayılı 
Muıhaseiboi ITmunıiye Kanunu hükümleri uygu
lanmaz. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Millet Meclisi Baş
kanı yürütür. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

1973 yılı Bütçe Kanununun Millet Meclisi 
kısmında değişiklik yapılması hakkında 

kanun teklifi 

MADDE 1. — Teklifin 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

»-••<« 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 276) 





Toplantı : 12 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

1694 sayılı 1973 yılı Bütçe Kanununun (H) cetvelinin değiştiril
mesi ve 27 nci maddesine bir fıkra ilâve edilmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 

1/841; C. Senatosu : 1/202) 

T. C. 
Başbakanlık 22 . 5 . 1973 

Kanunlar ve Kararlar 
T&tkik Dairesi 

Sayı: 71 - 1642/4916 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Buymak Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
21 . 5 . 1973 tarihlinde kararlaştırılan «1694 sayılı 1973 yilı Bütçe Kanununun (H) cetvelinin de-
ğûiştiMlmıasi ve 27 ncii maddesine %ir fıkra ilâve edilmesi hakkında kanun tasarısı» ile gerekçesi 
illişilk olarak sunulmuştur. 

öerıeğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 
Kaim Talû 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Bilindiği üzere 1694 sayılı 1973 yılı Bütçe Kanunu ile yurt içi geçici görev yolluklarında 
belli oranlarda ayarlama ve yükseltme yapılmış tır. Çeşitli kurum ve şahıslardan Maliye Bakan
lığına gelen yazılardan, Harcırah Kanununun 49 ve 50 nci maddelerine göre tespit edilen tazminat 
miktarlarının aynen bırakılmış olmasının haklarında bu maddeler hükmü uygulanan personelin mağ
dur edilmesine ve hizmetlerin aksamasına scbebolduğu anlaşılmaktadır. 

Gerek bir grup personelin mağduriyetini önlemek gerek hizmetin daha iyi bir şekilde görülme
sini sağlamak bakımından, 1973 yılı Bütçe Kanuıuna ekli (H) cetvelinin (İT) numaralı kısmının 
değiştirilmesi ve 27 nci maddeye bir fıkra ilâvesi gerekli görülmektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde ile Harcırah Kanununun (H) cetvelinin 50 nci maddesine göre tazmi
nat alanların tazminat miktarlarını tespit eden kısmında değişiklik yapılmakta ve tazminat mik
tarları yükseltilmektedir. 

Mezkûr maddeye göre tazminat alan personelin gördükleri hizmetin mahiyeti icabı fiilen arazi 
üzerinde çalıştıkları sürelerin uzunluğu nedeniyle kısa süreli görevlendirilenlere nazaran daha 
ekonomik şartlar sağlamaları mümkün bulunmaktadır. Bu düşünce ile bütçeye getireceği malî 
yük bakımından tazminat miktarı, normal geçici görev yolluğunun bir miktar altında tutulmuştur. 
Esasen önceki yıllara ait bütçe kanunlarında da aynı durum varittir. 

Madde 2. — 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi şehir ve kasabaların belediye 
hudutları dışında ve muayyen bir vazife sahası dahilinde seyyar olarak vazife gören bâzı 
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memurlara, aylık tutarlarının % 30'undan fazla olmamak üzere ilgili Bakanlık ile Maliye Ba
kanlığı arasında tespit edilecek bir tazminat verilmesini âmirdir. 

Bu hükme göre, tazminat miktarı 7244 sayılı Kanundan evvelki aylık tutarları 250 lira ve 
daha aşağı olanlar için % 30, 250 liradan fazla olanlar için de % 25 oranında tespit edilmiş bu
lunmaktadır. 

Diğer taraftan, 1322 sayılı Genel Kadro Kanununun 7 nei maddesinde «657 sayılı Harcırah 
Kanununun uygulanmasına geçildikten sonra harcırahın tespitinde 6245 sayılı Kanunda gerekli de
ğişiklik yapılıncaya kadar eski hükümlerin uygulanmasına ve eski aylık ve ücret tutarları üze
rinden harcırah ödenmesine devam olunur», denilmektedir. 

Bu maddeye göre ve 28 . 2 . 1959 tarihli ve 7244 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinde « çeşitli 
kanunlarda mevcut ve maaş ve ücret tutarlarının muayyen bir yüzde nispeti üzerinden ödenen taz
minat ve ücretlerin hesabında bu kanuna göre alacakları maaş ve ücretm nısfı esastır.» hükmü 
mevcut olduuğndan, tazminat miktarlarını artırmak mümkün olmamaktadır. 

Madde ile tazminatın hesalbmda, 7244 sayılı Kanunla % 100 zamlı aylık tutarlarının esas 
alınması hükmü getirilmiş olduğundan, Belediye hudutları dışında muayyen bir vazife sahası da
hilinde görev yapan personelin tazminatları c/c 100 oranında artırılmış olacaktır. 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

t . B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 6. 6 . 1973 

Esas No. : 1/841 
Karar Xo, : 258 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

1694 sayılı 1973 yılı Bütçe Kanununun (H) cetvelinin değiştirilmesi ve 27 nei maddesine bir fık
ra ilâve edilmesi hakkındaki, kanun tasarısı Maliye Bakanının da katıldığı toplantıda incelendi, 
görüşüldü : 

Tasan, gerekçesi ve Maliye Bakanının verdiği tamamlayıcı bilgilerden, 
Birinci madde ile, 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (H) cetvelinde, yurt içi geçici görev yolluk

larında muayyen oranda yükseltme yapıldığı halde, Harcırah Kanununun 49 ve 50 nei maddelerine 
ait kısımlarda bu oranlarda yükseltme yapılmayarak aynen muhafaza edildiği, bu nedenle 49 ve 
50 nei maddelerden yararlanan personelin mağdur olduğu ve hizmette aksamalar tespit edildiği; 
mağduriyetin giderilmesi, hizmetin aksamasının önlenmesi için (H) cetvelinin 1, 2, 3 sayılı cetvel-
lerindeki miktarların belli bir oranda yükseltilmesi, ikinci madde ile, 1973 yılı Bütçe Kanununun 
27 nei maddesine, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesine göre verilecek tazminatın, per
sonelin halen bulundukları 16 ve 15 nei derecelerin 7244 sayılı Kanundaki 14 ncü derece esas alın
mak suretiyle Ödenmesini sağlayacak, bir fıkra eklenmesini öngörmekte, olduğu anlaşılmıştır. 

Görüşmelerden sonra maddelerin müzakeresine, geçilmiş verilen önergeler üzerine (H) işaretli 
cetveldeki (1) sayılı cetvele 2 nei derece ve günlük tazminat 50 ilâvesi, 9-16 derecelerinde, sey
yanen 25 lira, (3) sayılı cetvelin (e) yardımcı sınıf personeli 18 liradan 20 liraya çıkarılması ka
bul edilerek; birinci madde bu değişiklikle 2, 3 ve 4 ncü maddeler ise aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Sözcü ; 

Ankara Ankara 
M. K. Yılmaz T. Toker 

Cumhuriyet Senatosu (iS. Sayısı .- 277) 

Başkan V, 
Ankara 

T. Kökcr 
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Ankara 
/ . Yetiş 

Edirne 
M, X. Ergendi 

Eskişehir 
S. Öztürk 

İmzada bulunamadı 

İçel 
C. Okyayuz 

Kütahya 
/. E. Erdinç 

Niğde 
Muhalifim 

/ / . .4. Kavurmaaoğlu 

Samsun 
D. Kitaplı 

Ti-
A. 

abzou 
Sever 

Bursa 
N. Atlı 

Erzurum 
E. Danışman 

Gaziantep 
S. Tanyeri 

İmzada bulunamadı 

İzmir 
K. Önder 

Manisa 
M. Ok 

Ordu 
B. S. Baykal 

Samsun 
II. Özalp 

C. S. Üye 
S. Babüroğlu 

İmzada bulunamadı 

Eskişehir 
İ. Angı 

İsparta 
A. 1. Balım 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

Niğde 
X. Çerezci 

Ordu 
O. Vural 

Tabiî Üye 
M. Özgüncş 

İmzada bulunamadı 

Uşak 
Muhalifim 

Söz hakkım mahfuzdur. 
1973 Bütçesindeki Orman 
Genel Müdürlüğünün (H) 
cetveline ilişkin tazminat 
yevmiyeleri kifayetsizdir. 

Bu yevmiyelerin hiç olmazsa 
normal harcırah yevmiyesi 

düzeyine çıkarılması gerekir. 
F. At ay ur t 

Cunılıurivet Senatosu (S. Sayısı : 277) 
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HÜKÜMET TASARISI 

1694 sayılı 1973 yüı Bütçe Kanununun (II) cet velinin deği§tirilmesi ve 27 nci maddesine bîr 
fıkra ilâve edilmesi hakkında kanun tasarım 

MADDE 1. — 1973 yılı Bütçe Kanumma eldi (H) işaretli cetvelin (IV - Fiüen araza üzerinde 
çalışanlara verilecek tazminat) başlıklı kısmı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir .-

IV - Fiilen arazi üzerinde çalışanlara verilecek tazminat (Madde : 50) 

(1) sayılı cetvel 

Orman Genel Müdürlüğünün (50 nei maddesinin 1 ve 2 numaralı fıkralarında gösterilen) me
murları 

Kadro Günlük tazminat 
dereceleri miktarı (TL.) 

3 
4 
5 
G 
7 
8 
9 
10 
11 
1G 

45 
40 
36 
32 
28 
26 
24 
22 
21 
20 

(2) sayılı ©eltvıel 

Harita Genel Müdürlüğü subay Ve assubayları, askerî ve sivil memurları 

Kadro Günlük tazminat 
dereceleri miktarı (TL.) 

2 
3 
4 
5 
G 
7 
8 
9 
10 
11 
16 

50 
45 
40 
36 
32 
28 
26 
24 
22 
21 
20 

Cumhuriyet'Senatosu (S. Sayısı : 277) 
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BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

1694 satjıh 1973 yılı Bütçe Kanununun (H) cetvelinin değiştirilmesi ve 27 nci maddesine bir fıkra 
ilâve edilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1D73 yılı Bütçe. Kanununa ekli (H) işaretli eetveliıı (IV - fiilen arazi üz erinde 
çalışanlara -verilecek tazminat) başlıklı kısmı «aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir •. 

IV. — Fiilen arazi üzerinde çalışanlara verilecek tazminat (Madde : 50) 

(1) Sayılı Cötvel 

Onman Genel Müdürlüğünüm. (50 nci maddenin 1 ve 2 numaralı fıkralarında gösterilen) memur
ları 

Dereceleri Miktarı (TL.) 
Kadro Günlük Tazminat 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

12 - 16 

50 
45 
40 
36 
32 
28 
26 
25 
25 
25 
25 

(2) Sayılı Cetvel 
Harita Genel Müdürlüğü subay ve assubayları askerî ve sivil m-onrarları 

Kadro Günlük Tazminat 
Dereceleri Miktarı (TL.) 

2 
o o 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
16 

50 
45 
40 
30 
32 
28 
26 
25 
25 
25 
25 

Cumhuriyet Senatosu (.S. Sayısı •. 277) 
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(Hükümet tasarsı) 

(3) sayıih detvel 
Günlük: tazminat 

miktarı ,1(TL.) 

1. 50 ncd maddenin 3 numaralı bendinde gösterilen Tapu ve Kadastro per
soneli ile 766 saydı Kanunun 75 nei maddesinde yazılı tapulama hâkimi ve di
ğer personel : 

a) Tapulama hâkimleri 
b) Müdürler, mühendisler, harita uzmanları 

o) Teknisyenler, kontrol memurları, fen âmir ve memurları, tasarruf 
âzajlan ve posta tapu memurları 

d) Teknisyen yardımcısı, fen memur muavinleri ve diğer memur ve 
daimî hizmetliler (Şoförler dâhil) 

e) Yardımcı sınıf personeli 

2. 50 nci maddenin 4 numaralı bendinde yazılı olanlar : 
a) Kadro dereceleri 4 olanlar 
b) 
o) 

d) 
e) 
f) 
g) 
h) 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
», 

5 » 
6 > 
7 » 
8 » 
9 » 

10 » 
11 ve d 

e) 
f) 
g) 
h) 
i) 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

G 
7 
8 
9 

10 ve 

» 
» !' 
» 
» 
daha aşağı olanlar 

45 
40 

30 
,18 

32 
28 
26 
24 
22 
2L 
20 
18 

50 nci maddenin 5 numaralı bendinde yazılı olanlar : 

a) Kadro dereceleri1 2 olanlar ' 35 
b) » » 3 » 32 
e) » » 4 » 28 
d) » » 5 » 26 

24 
22 
21 
20 
18 

]\IADDE 2. — Aynı kanunun 27 nci maddesine aşağıdaki fıkra, eklenmiştir : 
«6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncunıaddesine göre verilecek tazminatın hesabnıda, 

1327 sayılı Kanuna göre intibak edilen veya halen bulunulan dereceye tekabül eden 7244 sayılı 
Kanunun 1 nei maddesindeki aylık tutarları esas alınır. 16 ve 15 nci derecede bulunanlar için 
7244 sayılı Kanundaki 14 ncü dereceye tekabül eden tutar esastır.» 
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(Bütçe Karma. Komisyonunun kabul 'ettiği metin) 

|(3) Sayılı Cetvel 
Günlük 
Tazminat! 
Mik. (TL.) 

!1. —• 50 nci maddenin 3 numaralı bendinde g'ös' erilen Tapu ve Kadastro personeli 
İLe 766 sayılı Kanunum 75 nci maddesinde yazılı tapulama hâkimi ve diğer personel : 

a) Tapulama hâkimleri 45 

b) ölüdürler, mühendisler, 'harita uzmanları . 40 
c) Teknisyenler, kontrol mamurları, fen âmir ve memurları, tasarruf azaları ve 

posta tapu .memurları 35 
d) Teknisyen yardımcısı, fen memur muavinleri ve diğer memur ve daimî 'hizmet

liler (şoförler dahil)' 30 
e) Yardımcı sınıf personeli 20 

2. — 50 nci maddemin 4 numaralı bendinde yardı olanlar : 
a) Kadro dereceleri 4 olanlar: 32 
'b) Kadro dereceleri 5 olanlar 28 

e)' Ka d ro derecele ri 6 ol anla r 26 
d) Kadro dereceleri 7 olanlar 24 

e) Kadro dereceleri 8 olanlar , 22 
f) Kadro dereceleri 9 ulanlar • 21 
g) Kadro dereceleri 10 olanlar 20 
h) Kadro dereceleri 11 ve daha aşağı olanlar 18 

3. — 50 nci maddenin 5 numaralı bendinde yazılı olanlar : 
a) Kadro dereceleri 2 olanlar 35 
b) Kadro dereceleri 3 olanlar 3/2 
c) Kadro dereceleri 4 olanlar 28 

•d) Kadro dereceleri 5 olanlar 2(> 
e) Kadro dereceleri 6 olanlar 24 
f )• Kadro dereceleri 7 olanlar 22 
g') Kadro dereceleri Solanlar 21. 

ih) Kadro dereceleri 9 olanlar 20 
i) Kadro dereceleri 10 ve daha aşağı olanlar 18 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümet tasardı) 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihîimLe yürir lüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye Baltanı yürütür. 

Başbakan 
.V. Talih 

Devlet Balkanı 
î. öztrak 

Dışişleri Bakanı 
V. H. Bayiilken 

Ticaret Bakanı 
A. Türkel 

Ulaştırma Bakanı 
£. Özbek 

Turizm ve Tan. Bakanı 
A. t. Kırımlı 

Deflet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

A7. Erkmen 

Adalet Bakanı 
H. Mumcuoğlu 

Maliye Bakanı 
S. T. 3îüftiwğlu 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

K. Satır 

Millî -Savunma Bakanı 
1. Sancar 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Dengiz 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Teikel Bakanı 
IT. Tanır 

Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 

İmar ve İskân Bakanı 
M. N. Oktay 

F. Çelikbaş 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
K. Bay ar 

Köy İşleri Bakanı 
0. Kürümoğlu 

2.1 . 5 . 1973 

Derlet Bakam 
t. E. TeMml 

İçişleri Bakanı 
31. ûztehin 

Bayındırlık Bakanı 
N. Ok 

Tarmı Bakanı 
A. N. T mm 

En. r e Tab. Kay. Bakanı 
K. Demir 

Orman Bakanı 
1. Bingöl 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. Coşkun 
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(Bütçe Kanma Komisyonunum 'kabul ettiği metin) 

MADDE 3 — Tasarının 3 ncü nuaddesi -aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncii maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Toplantı : 12 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Üniversiteler kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân 

komisyonlarından 5'er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici 
Komisyon raporu (M. Meclisi : 1/622; C. Senatosu : 1/203) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 889) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 7 . 6 . 1973 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5464 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 5 . 6 . 1973 tarihli 121 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oyla kabul edilen, Üniversiteler, kanunu tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Fikret Turhangil 

Başkanvekili 
Millet Meclisi Başkanı Y. 

Not : Bu tasarı 6 . 3 . 1972 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 22, 23. 5; 4, 5 . 6 . 1973 tarihli 113, 114, 120 ve 121 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle 
görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet 3Ieclisi S. Sayısı: 889) 

Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senato s u 
Geçici Komisyonu 14 . 6 . 1973 
Esas No. : 1/203 

Karar No. : 3 
Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 5 Haziran 1973 tarihli 121 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek açık oyla kabul edilen, Üniversiteler kanuna tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 7 Haziran 
1973 tarihli ve 5464 sayılı yazılarıyle Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmiş ve Cum
huriyet Senatosunun 12 Haziran 1973 tarihli 72 nci Birleşiminde, Millî Eğitim Temel kanunu 
tasarısını görüşmek üzere kurulmuş ve mezkûr tarihte adı geçen kanun tasarısına dair görüş ve 
düşünceleriyle' kabul ettiği metni Genel Kurul nezdinde savunma görevine devam eden Geçici 
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Komisyonumuza havale edilmiş ve komisyonumuzun 13 ve 14 Haziran 1973 tarihli birleşimlerin
de Millî Eğitim Bakanı Orhan Dengiz ile Millî Eğitim ve Maliye bakanlıkları temsilcileri de hazır 
bulundukları halde tetkik ve müzakere olunmuştur. 

I. - Bir usul uygulaması : 

Komisyonumuz üyelerinden Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Suphi Karaman; tasarının, Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nizanıettm Erknıen tarafından verilen bir önerge üzerine 
Cumhuriyet Senatosunun 12 Haziran 1973 tarihli 72 nci Birleşiminde, Millî Eğitim Temel kanunu 
tasarısını görüşen Geçici Komisyonumuza Genel Kurul kararı ile havale edilmiş bulunulmasına 
rağmen, tasarının görüşülmesine başlanılmadan önce Komisyon Başkanlık Divanının yeniden se
çilmesini istemiştir. 

Bu istem, Cumhuriyet Senatosunun yerleşik uygulamasına aykırı olmasına rağmen, komisyon 
çalışmalarının tam bir anlayış içinde yürütülebilmesini temin amaeıyle Komisyon Başkanlığımızca 
işleme konulmuş ve Komisyon Başkanlık Divanı seçimleri tekrarlanarak, mevcut üyenin - oybir
liği - ile mevcut Başkanlık Divanının göreve devam etmesi karar altına alınmıştır. İstem sahibi 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Suphi Karaman, mevcut Başkanlık Divanının göreve devam et
mesi önerisinin de sahibi olmuştur. Kendileri bu öneriyi de bizzat yapmışlar ve Önerileri yolun
da oy kullanmışlar ve karar böylece oybirliğiyle alınmıştır. 

Geçici komisyonlar. Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 17 nci maddesinin (B) fıkrası uyarın
ca, - kendilerine havale edilen işin sonuçlanmasına kadar göreve devam edecekleri - Ve bu mahi
yetteki bir - daimî - niteliğe sahip bulundukları cihetle, komisyonumuz üyelerinden olup, A. P. 
Grubu kontenjanından ve Bütçe ve Plân Komisyonunu temsilen komisyonumuza katılan Cumhu
riyet Senatosu Ankara Üyesi İsmail Yetişen mazereti nedeniyle komisyonumuzdan çekilmesi so
nucunda boşalan üyeliğin A. P. Grup kontenja undan Bütçe ve Plân Komisyonunu temsilen Cum
huriyet Senatosu Edirne Üyesi Mehmet Nafiz Ergen eli; komisyonumuzdan istifa eden Bağımsız
lar kontenjanından olup, yine Bütçe ve Plân Komisyonunu temsil eden Mehmet Özgüııeşın isti
fası sonucu boşalan üyeliğin yine Bağımsızlar kontenjanından Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi 
Bekir Sıtkı Baykal tarafından doldurulacağına dair Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanlığının ya
zısına müstenit Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi muvacehesinde toplantılar bu iki yeni 
üye hazır bulundukları halele; yine komisyonumuzdan istifa edip, kuvvet oranı ve kontenjan da
ğılımı nedeniyle kendisinden boşalan üyelik hakkında herhangi bir işlem yapılmadığı bildirilen 
Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanı tarafından seçilen üyesi Hayri Dener, müstafi olduğu hal
de devam edilmiştir. 

II. - Görüşme konusu tasarı, 9 Temmuz 1961 tarihli ve 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anaya
sasının genel olarak ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmemiz yönünden benimsediği temel görüş 
ilkeleri ile işbu Anayasalım 9 Eylül 1971 tarihli ve 1488 sayılı Kanunla değişik 120 nci madde
sinin koyduğu esaslara uygun olarak yüksek öğretimin gerçekleştirilmeğini ve üniversitelerin ku
ruluş ve işleyişine ilişkin kanunî düzenlemeleri öngörmektedir. 

Cumhuriyet tarihi itibariyle ülkemizde Üniversitelerin kuruluş ve işleyişindeki gelişim süre
ci, 31 Mayıs 1933 tarihli ve 2252 sayılı Kanunla. İstanbul Darülfünun bağlı kuruluşlarıyle İstan
bul Üniversitesi haline gelişi ile başlamış ve 1940 yılında konulan 4936 sayılı Kanunla üniversite
lerimiz ileri bir statüye kavuşturulmuştur. 

Anılan 4936 sayılı Kanun da uygulama dön •minele çeşitli değişikliklere tabi tutularak günün 
gelişen ve değişen şartlarına uygun hale getirilmiştir. 

9 Temmuz 1961 tarihli ve 334 sayılı Türkiyo Cumhuriyeti Anayasasının üniversitelere ilişkin 
olarak getirdiği esas ve kurallar on yıllık uygulama dönemlinde, uygulama gerçekleri gözetilerek 
yeni bir düzenleme gereğini ortaya koymuş ve 20 Eylül 1971 tarihli ve 1488 sayılı Anayasa deği
şikliği ile bu gerek karşılanmak istenmiştir. 
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Gerek Anayasanın 120 ııci maddesinde yer alan, üniversitelerin kuruluş ve işleyişine iliş

kin esaslar ve gerek Anayasanın ilke olarak ka bul ettiği - plânlı kalkınma - esası, millî eği
tim düzen ve sistemimizin Anayasa kurallarına ve günümüzün değişen ve gelişen şartları ile bun
lar hakkında plânda öngörülen ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın hedef ve stratejisi esas
larında değerlendirilmesini ve arz ©dilen hususlara uygun bir hüviyete kavuşturuılmasını zorunlu 
kılmış olup, işbu tasarı da bu yolda yürütülen çalışmaların önemli bir merhalesini ve önemli bir 
bölümünü tenkil etmektedir. 

Arz edilen gerekçe ile getirilen tasan, aşağıda belirtilen ilkeleri benimsemiş bulunmaktadır. 
A) Eğitim bir bütündür v Eğitim merhaleleri, eğitim kurumları ve bizzat, yüksek öğretim 

kurumları arasında sıkı bir işbirliği ve koordoneli bir işleyiş düzeni gerçekleştirilmelidir. 
B) Her derecedeki eğitim ve özellikle yüksek öğretim toplumumuzun ihtiyaçlarına yönel

tilmelidir. 
C) Her derecedeki eğitim ve özellikle yüksek öğretimde fırsat ve imkân eşitliği sağılarıma-

lıdır. • 
D) Eğitim ve yüksek öğretim kaynakları etkin, bir biçimde değerlendirilmeli ve bu yolda 

kullanılmalıdır'. 

E) Yüksek öğretimin planlanması örgütleııdirilmelidir. 
Arz edilen ilkeler üzerine kurulu olan tasarı başlıca şu özellikleri de ihtiva etmektedir. 
1. Üniversiteler, çağdaş bilim ve teknolojinin gereklerine ve Kalkınma Plânının temel ilke 

ve politikalarına uygun olarak kuruluş, gelişme ve işleyişleri bakımından olduğu kadar, arala
rındaki koordinasyon yönünden de özel bir plân lamanın konusu olacaklardır. 

2. Üniversiteler, kendi organları tarafından gerçekleştirilecek iç denetimlerinden ayrı ola
rak Devletin devamlı, organize ve etkin dış denetimi altında çalışacaklardır. 

3. Uygulamadaki, -Üniversitelerarası Kurul - un üye sayısı azaltılmış ve çok üyeli ku
rullarda karşılaşılan çalışma güçlükleri bertaraf edilmiş, buna karşılık kurulun yetkileri de 
genişletilmiştir. 

4. Mevcut ve yeni kurulacak üniversiteılerin öğretim üyesi ihtiyaçlarını karşılayacak etkin 
tedbirler getirilmiştir. 

a) Yeni kurulacak üniversitelere öğretim üyesi yetiştirmek için mevcut üniversitelere ek 
asistanlık kadroları verilecek, bunlar sonradan ve doktoralarını müteakip ilgili oldukları yeni 
üni versitele re naM edile e ekler d ir. 

b) Doçent unvanını kazananlar, üniversdted.» çalışmak istedikleri takdirde ancak üniversiteler
arası kurulun göstereceği üniversite veya üniversitelere tayin edilebileceklerdir. 

c) Ankara, İstanbul ve İzmir'de kurulu gelişmiş üniversiteler ile gelişmiş diğer üniversitele
re mensup öğretim üyeleri, bu kanun esasları dahilinde her yedi yılda iki öğretim yılı olmak 
üzere zorunlu rotasyona tabi olacaklardır. 

İd) Doçentlik sınavı için bekleme süresi kısaltılmış ve yabancı memleketlerde bulunan Türk 
bilim adamlarının üniversitelerimize kazandırılması'kolaylaştırılmış ve yeni kurulan üniversiteler
de istekle görevlendirilme değerlendirilmiştir. 

5. Rektör ve dekan yardımcılıkları öngörülmekte, öğretim üyeleri için kesin bir emeklilik 
yaşı getirilmekte ve ayrıca emekli profesörlerin bilgi ve tecrübelerinden yararlanabilmek mak
sadı ile bâzı şartlara bağlı olarak - emeritüs profesör- lük ihdas olunmaktadır. 

6. Üniversite ve fakülte organlarının daha kolay işlemesini sağlayacak çeşitli tedbirler alın
mış ve bu meyanda -profesörler kurulu- kaldırılarak yetkilerinin bir çoğu yönetim kuruluna 
verilmiştir. 

7. Asistanların, temsilcileri vasıtası ile fakültelerin yönetimine, oy hakkına sahip olarak 
katılmaları ve katkıda bulunabilmeleri esası getirilmiştir. 
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8. Öğrencilerin de, temsilcileri vasıtası ile fakülte kurullarına katılabilmeleri lımlkânı sağlan

mıştır. 

9. Doçentlik ve asistanlık jürilerinin teshiri tamamen objektif esaslarla bağlanmış, jüri rapor
larının aleniyete kavuşturulması ile etkili bir denetim yolu öngörülmüştür. 

10. Doktor unvanını veya tıpta uzmanlık yetkisini almış asistanlara ders verme imkânı ve 
yükümlülüğü getirilmiştir. 

11. Tam gün çalışına esası çeşitli yönleri ile yeniden düzenlenmiştir. 

12. Üniversite öğretim üyelerinin bağlı oldukları üniversite içinde görevli oldukları ders, 
seminer ve uygulama süresini ifade eden - öğre tim yükü -, üniversitelerarası 'kurulca saptana
cak ve üniversite]erin ayrı kararlarına bırakılmayacaktır. 

13. Fakültelerin kurulabilmesi için gerekli öğretim üyesi sayısı yönünden kesinlik ve açık
lık getirmektedir. 

14. Üniversitelere giriş, insangücü plânlaması ve üniversitelerin ve yüksek öğretim kuru
lunun önerileri dikkate alınmak suretiyle ünive rsitelerarası kurul tarafından düzenlenecek
tir. 

15. Aynı meslek ve bilim dalınçla öğretim yapan farklı yüksek öğretim kuruluşları arasın
da yatay ve dikey geçiş imkânları sağlanacaktır. 

16. Öğrencilerin, üniversitedeki öğretim süreleri belli esaslara bağlanmıştır. 

17. Yüksek öğretime devam eden gençlerin ruh ve beden sağlığının korunması, beslenme, 
çalışma, dinlenme ve boş zamanları değerlendirme gibi sosyal ihtiyaçları yönünden yeni imkân
lar önerilmiştir. 

18. Ders kitabı ile ders (teksirlerinin basılıp satılması 'konusunda öğrenciler lehine yeni esas
lar getirilmiş ve bu sorunun halledilmesi amaç bilinmiştir. 

19. Üniversiteler, bu kanunla kendilerine verilmiş bulunan görevleri gereğince başarmak 
için olduğu gibi, bu görevlerin j^erine getirilmesinin engellenmesi veya önlenmesi hallerinde 
yetkili organlarca her türlü güvenlik: tedbirinin alınmasından sorumlu tutulmuşlardır. 

20. Öğretim ve öğrenim 'hürriyetlerinin korunması yolunda Anayasa uyarınca gerekli ted
birler alınmıştır. 

Arz edilen gerekçe ile getirilen ve belirtilen ilkeler üzerinde kurulu olup, açıklanan esasla
rı ihtiva eden tasarı, Anayasanın temel ilkeleri ve 120 nci maddesi esaslan ile Kalkınma Plânı 
esaslarında değerlendirilip, memleketimiz gerçe klerine uygunluğu saptanmak suretiyle Komisyo
numuzca da benimsenmiştir. 

III - Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 
66, 67,68,69, 70,71,72, 73, 74,75, 7 6 , 7 7 , 7 8,79, 80,81, 82,83, ve Geçici madde 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ile 84 ve 85 nci maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
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IV. - Tasarının, ivedi olarak gerçekleştirilmesi icabeden refomn tasarıları meyanında önemli 
yerini gözeten Komisyonumuz, bu mahiyeti nede mi ile Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesi hususunda istemde bulunulmasını da k arar altına almıştır. 

Genel Kurulun tasvip'lerine arz olunmak üze re Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Aydın 

î. C. Ege 

C. Bşk. Seç. Ü. 
H. Dener 
İstifa etti 

Ordu 
B, S. Baykal 

Sözcü 
Afyon Karahisar 

K. Karaağachoğlu 

Edirne 
ıV. Ergeneli 

Gaziantep 
Muhalifim 

Söz hakkım saklıdır 
S. Tanyeri 

Bolu 
A. Yılmuztürk 

Kâtip 
Malatya 

N. Akyurt 
Toplantıda bulunmadı 

Tabiî Üye 
13 Haziran 1973 tarihli Birleşim

de bulundu. 14 Haziran 1973 
tarihli Birleşime katılmadı. 

Muhalif olduğunu bildirdi. Söz 
hakkını saklı tuttu. 

8. Karaman 
Samsun 

F. Tevetoğlu 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Üniversiteler kanunu tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Kapsam 

MADDE 1. —- Yüksek öğretim bir bütündür, üniversiteler bu kanun hükümlerine tabidir. 

Üniversitenin tanımı 
MADDE 2. — Üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü, yüksek okul, ;okiil, enstitü ve benzeri ku

ruluşlarla hizmet birimlierinden oluşan özerkliğe ve (kamu tüzel kişiliğine sahip yüksek bilim, (araş
tırma, öğretim ve yayım bMikl'erid.ir. 

Her (üniversite kendisine bağlı kuruluş ve birimlerle bir bütündür. İBir 'üniversitenin genel 
özerkliği ve tüzel kişiliği içinde bu üniversiteyi oluşturan {fakülteler de İbu kanun (hükümlerine (gö
re tüzel kişiliğe sahiptir. Üniversiteye bağlı diğ*er kuruluşların tüzel kişiliğe sahibohnası üniversite 
senatosunun kararına bağlıdır. 

Üniversitenin görevleri 

MADDE 3. — Üniversitelerin görevleri şunlardır : 
a) Çeşitli kademelerde (bilimsel öğretim yapmak; 
b) Öğrencilerini, bilim anlayışı kuwet!li> aniîli tarih işuuruııa sahip, vatanına, lörf :ve 'âdetlerine 

bağlı, milliyetçi ve sağltam düşüneeli 'aydıniair ve yüksek öğrenime (dayanan mesleklerde türlü fbilüm 
ve uzmanlık kolları için- iyi hazırlanmış bilgi ve tecrübe sahibi, sağlam karakterli, vatandaşlatr /ola
rak yetiştirmek; 

c) Çağdaş bilim ve teknoloji gerekleri ve Devlet Kaûkınma Plânının Ihedefleri (doğrultusunda, 
kendi insangüeü ve maddî kaynaiklarını en rasyonel etkili, verimli ve ekonomik şekilde kuBanımaik; 

ç) Memleketi ilgilendirenler (başta olmak üzere, bütün bilimsel ve teknik sorunları çözmek için 
biii'mler'i (genişletip derinleştirecek inceleme ve araştınnalarda bulunmak, bu çalışmalarda ilgili 
millî bilim ve araştırma (kurumları ile yabancı ve/a uluslararası benzer kurumlarla işbirliği yap
mak; 

İKİNCİ BÖLÜM 

Üniversitelerüstü kuruluşlar 
Devlet denetimi ve gözetimi 

I - Yüksek öğretim 'Kurulu 

Tanımı 

MADDE 4. — Yüksek Öğretim Kurulu; Yüksek Öğretimin bütünlüğü anlayışı içinde çağdaş 
•bilim 've teknolojinin gereklerine ve Devlet Kalkınma Plânının temel ilke ve politikalarına uygun 
olarak yüksek öğretim alanına yön yermek amacı ile, gerekli inceleme, araştırma ve (dteğerlendârme-
leri yapmak, yüksek öğretim kurumları arasında koordinasyonu isağlamak, uygulamaları izleyerek 
yetkili makam ve mercilere önerilerde bulunmamda görevli !bir kuruldur. 
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GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Üniversiteler kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 ncü: maddesi aynen kabul eilmıiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü maiddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Kuruluşu ve işleyişi 

MADDE 5. — Yüksek Öğretim (Kurulu, Millî Eğitim Bakacımın başkanlığında, Iher üniversite
nin yetfcil (organınca profesörler ;airaSından !2 ivil üçiın seçilecek birer 'temsilci ile kuruldaki üniversi
te temsilcilieri sayısı kadar laynı isüre ile Millî Eğitilin Bakanının teklifi üzerine Bakanlar Kurulun-
ca atanacak üyelerden kurulur. Bu şekillide atananlar arasında resmî yüksek öğretilin kuramları, Ma
liye, Millî Eğitim, Genellik ve Spor (bakanlıkları ile B^vleit Plânlama Teşkilâtmdan ve Türkiye Bi
limsel ve 'Teknik Araştırma Kurumumdan esi a<z birer üyenin 'bulunması şarttır. 

Yüksiek Öğr&tilm Kurulunun göstereceği üç aday arasımdan Millî Eğitilin İBakanı tarafından 
biır genel sekreter tayin edilir. Genel Sekreter toplantılara oy hakla olmaksızın katılır. 

Genel ISekretere bağlı lolarak, sekreterlik işlerini ve kurulca verilecek diğer görevleri yürütmek 
üzere Millî Epiiim Bakanlığında bar sekreterya kurulur. İBu feekreteryada layrıea, eğitim araştır
maları, plânlaması, koordinasyonu yapacak ve eğitimle ilgi! çalışmaları düzenleyecek, yeteri ka
dar uzman bulundurulur. 

Yüksek Öğretim Kurulu Millî Eğitim Bakan mn daveti üzerine toplanır. 'Üyelerin üçte birinin 
isteği hailinde toplantı yapılması zorunludur. 

Yüksek Öğretim Kurulu çalışma tıs ulünü keıdiisi tayin eder ve bu husus bir yönetmelikte gös
terilir. 

Görev ve yetkileri 

MADDE 6. — Yüksek Öğretim Kurulunun görav ve yetkileri sunulardır : 
a) Yüksek Öğretlim alanında yeni ikurumlaruı açılması, 'mevcutların geliştirilmesi, iinsangücü 

ihtiyaçlarının karşılanması, yatırımların ve kaynalMann (etkili bir şekilde Inıllanıîması, yüksek 
öğretim alanının muhtaç bulunduğu öğretim ve araştırma elemanlarının yurt içinde ve yurt dışın
da yetiştirilmesi için kısa ve uzun vadeli/ plânlar hasırlamak ve ilgili kuruluşların senaJtolarea tespit 
edilen ideal kadrolarım dengeli bir şekilde düzenlemek; 

b) Üniversite 've diğer yüksek öğretim kurumlarını ilgilendiren kanun ve tüz'ük taşanlarını in
celeyerek görüşlerini bir ay içinde Millî Eğitim Bakanlığına sunmak; 

ti) Öğrenim ve föğretümin Devlet Kalkınma Plânı hederlerine uygun olarak yürütülmesini sağ-
lamak amacı ile üniversitelerin özelliklerini, kapasitelerini, insangücü ve 'maddî (ihtiyaçlarını dikka
te alarak gerekli gördüğü öğretim dallarında dönem sayısının artırılması, paralel öğretini veya (ge
ce öğretimi yapılması hususunda önerilerde bulunmak; 

ç) Üniversitelerin, yüksek öğretimin bütünlüğü çerçevesi içinde, yüksek dereceli okullara 
akademik yönden yapabilecekleri yardımları ve1 bu alandaki gözetim nilzmetleıinin esaslarını ilgi
li kurumlarla birlikte saptayarak, gereğini istemek ve sonuçlarını izlemek; 

d) Görevlerine üi'şikita çalışma sonuçlarını her yıl bir rapor halinde yayınlam'ak; 
4) Kalkınma plânının gerektirdiği araştırma konulan ile özel araştırma fonlarının ünlversite-

Dere dağıtımını üniversitelerarası işbirliği halinde yapmak; 
f) Yüksek öğretini kurumlarının öğrencilerinden alınacak ücret ve harçlar konusunda gereMi 

esas ta tespit etoek ve denkliği sağlamak; 
.o*) Uluslararası 'Bilimsel Kuruluşlara katılmak amacını güden, Millî Komiteler (kurmak, de

netlemek ve gereken malî desteği sağlamak; 
h) Bu kanunla verilmiş diğ^er görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 

II - üniversite Denetleme Kurulu 

Tanımı ve kuruluşu 

MADDE 7. •— Üniversite 'Denetleme Kurulu, üzerinde Devlotin gözetim ve denetimini sağlamak 
tere Başbakanlığa bağlı olarak çalışan bir kuruluştur. 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

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

MADDE 6. — Millet Meclîsi metninin 6 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Kurul; Başbakanın başkanlığında, Millî Eğitim Bakanı, Adalet Bakanı, bu kanuna taibi üni
versitelerin rektörtük yapmış öğretim üyeleri arasından kur'a ile üıç yıl süre için seçilmiş üç üye, 
Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarı, (Millî Güvenlik Kurulunun dekanlık yapmış öğretısm üyelileri 
anasından üç yıl süre için seçeceği 'bir üyeden kurulur. 

Başbakanın katılmadığı hallerde kurula Millî Eğitim Bakanı Başkanlık 'eder. 
Kurulun sekreterlik işleri Başbakanlık tarafından düzenlenir ve yürütülür. 

Görev ve yetkileri 

MADDE 8. — üniversite Denetleme Kurulu, Devletin gözetimi ve denetimi görevini yerin© ge
tirmek üzere: 

a) Üniversitelerin veya bir üniversiteye bağlı olmayan fakültelerin organlarından veya bu 
kurumlarda görevli kişilerden, gerekli gördüğü hallerde, yazılı veya sözlü bilgi istemek; 

b) Üniversite veya bir üniversiteye bağlı olmayan fakültelerde görevli kişilerin disiplin 
veya ceza kovuşturması açılmasını gerektiren fiilleri için kovuşturma açılmasını yetkili ma
kamlardan istemek; bu konuda yetkili organlarca alınan disiplin kararlarına karşı üniversi
telerarası kurula itirazda bulunmak; onbeş gün içinde gerekli kovuşturmaya başlandığı veya 
aksine bir karar alınmadıkça başlanan kovuşturma en geç üç ay içinde sonuçlandınlmadığı 
takdirde, doğrudan doğruya üniversite öğretim üyelerinden soruşturmacı tayin ederek sonu
cu, gereği yapılmak üzere yetkili organa iletmek; 

c) Üniversitelerin veya üniversiteye bağlı kurum ve kuruluşların veya bir üniversiteye 
bağlı olmayan fakültelerin idaresine el konulmasını gerektiren hallerde Bakanlar Kurulunu ha
berdar etmek; 

ç) üniversitelerin işleyişi konusunda her yıl Başbakanlığa rapor vermek; 
Grörev ve yetkilerine sahiptir. 
Millî Eğitim Bakanı, gecikmesinde sakınca gördüğü hallerde, en geç bir hafta içinde denet

leme kurulunun tasvip ve takdirine sunmak üzere, kurul adına yukarda yazılı görevleri yapma
ya ve yetkileri kullanmaya mezundur. 

III - üniversitelerarası kurul 

T emim ve görevi 

MADDE 9. — Ünivers'iftelerarası kurul, yüksek öğretim plânlaması içinde, üniversiteler arasında 
akademik yönden koordinasyonu sağlamak, üniversitelerin öğretim üyesi ihtijyaeını karşılayacak 
tedbirleri almak, üniversitelerim tümünü ilgilendiren kanun tasarılarını, tüzük taşanlarını ve aynı 
nitelikteki yönetmelikleri hazırlamak ve bu kanunda belirtilen diğer işleri yapmakla görevli bir ku
ruluştur. 

Kuruluş ve işleyişi 

MADDE 10. — üniversitelerarası kurul, bütün üniversitelerin rektörleri ile en yetkili or
ganının üç yıl için seçeceği ikişer profesörden kurulur. 

Bu kurulda üye üniversite rektörleri, her yıl Haziren ayının son haftasında bir arada yapa-
caklan toplantı, üniversitelerarası Kurula aralanndan, bir başkan, bir başkanvekili seçer
ler. Aynı şahıslar, aradan üç yıl geçmeden Üniversitelerarası Kurul Başkan ve Başkanvekilliğine 
tekrar seçilemezler. 

Kurul toplantıları, rektörlerce aksi kararlaştmlmadıkça Başkanın hağlı olduğu üniversitenin 
bulunduğu şehirde yapılır. 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği -metin) 

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Millet Meclisi metninin 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Kurul raportörlüğünü oya katılmaksızın Üniversitelerarası Kurul Genel 'Sekreteri yapar. Genel 
Sekreter kurul tarafından tayin edilir. Genel Sekretere bağlı sekreterlik bürosunun ımerkezi Anka
ra'dadır. 

Raportör, kurul tutanak ve kararlarını saklar, bunların birer örneğini üniversitelere ve fakülte
lere gönderir. 

Üniversitelerarası Kurul, Başkanın çağrısı üzerine toplanır. Gerekli haillerde Millî Eğitim Bakanı 
veya her üniversite rektörü, Kurulun toplantıya çağrılmasını Başkandan isteyebilir. 

Üniversitelerarası Kurul kararlarının birer örneği Millî Eğitim Bakanlığına gönderilir. Millî 
Eğitim Bakanı alman kararların yeniden incelenmesini, gerekçe göstererek, 15 gün içinde isteye
bilir. Üniversitelerarası Kurul bir ay içinde aynı konu üzerinde alacağı kararı Bakanlığa bildirir. 
Bu kararın, toplantıya katılan üye mevcudunun salt çoğunluğu ile alınması gereklidir. Bu karar, 
ilgililerin yetkili yargı mercilerine başvurmak hususundaki hakları saklı kalmak üzere, kesimdir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Üniversitelerin işleyişi 

I - Üniversite organları 

Senato 

MADDE 11. — Senato, Rektörün Başkanlığında, öğretim görevi başında bulunan bir 
önceki rektörden, rektör yardımcılarından, fakülte dekanlarından, her (fakülte kurulunun kendi 
üyeleri arasından üç yıl için seçeceği ikişer profesörden ve üniversite veya fakültelere bağlı her 
yüksek okulun müdüründen kurulur. 

Senato raportörlüğünü, oya katılmaksızın üniversite genel sekreteri yapar. 
Senato, üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve tüzük taşanlarımı hazırlar ve aynı 

mahiyetteki yönetmelikleri yapar, üniversitenin bütününü ilgilendiren işler hakkımda karar verir. 
Üniversite veya fakültenin yetkili organlarının kürsü, bölüm, enstitü yüksek okul ve diğer ku
rumların kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi hakkındaki tekliflerini inceleyerek bu hu
suslarda gerekli kararı alır. Seçimler hakkındaki kararlarını işleme koyar, bütçe hakkındaki öne
rilerini inceleyerek bu husustaki üniversite görüşünü tespit eder. Kanun, tüzük ve yönetmelik
lerle kendisine verilen diğer görevleri yapar. Bir imtihana bağlı olmayan fahrî akademik paye ve 
unvanlar hakkında ilgili fakülte organından gelen teklifleri karara bağlar. 

Senato, üniversiteye bağlı kurumlara atanmış öğretim üye ve yardımcılarını, üniversitenin 
diğer kurumlarındaki öğretim, eğitim ve araştırma 'hizmetleri ile görevlendirebilir. 

Fakülte organlarının bu kanun hükmünce kesin olanları dışındaki karar ve işlemlerine yapıla
cak itirazlar, Senato tarafından incelenip karara bağlanır. 

Fakültelerin Senato tarafından onammayarak bozulan işlem ve kararları ilgili organlarca ye
niden incelenebilir. İkinci defa Senatoya gelen fakülte kararlan, Senato tarafından kesin kara
ra bağlanır. Senatonun aldığı ret kararları, gerekçesiyle birlikte, ilgili fakülteye bildirilir. 

Yönetmelikler, Senatonun onanımdan ve Resmî Gazetede yayımlanmasından sonra yürürlüğe 
girer. Senatolarca hazırlanan kanun ve tüzük tasarıları, gerekçesiyle birlikte, Millî Eğitim Bakan
lığına sunulur. 

Rektör, Senato kararlarını mümkün olan en kısa zamanda çoğaltarak Millî Eğitim Bakanlığı
na, dekanlıklara ve Senato üyelerine gönderir. Millî Eğitim Bakanı Senatoca alman bir karann, 
gerekçe göstererek yeniden incelenmesini 15 gün içinde isteyebilir. Senato bir ay içinde aynı ko-
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 11, — Millet Meclisi metninin 11 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul -ettiği metin) 

mı üzerinde alacağı karan Bakanlığa bildirir. Bu kararaı, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile 
alınması gereklidir. Bu karar, ilgililerin yetkili yargı mercilerine başvurmak hususundaki hak
lan saklı kalmak üzere, kesindir. 

Üniversite yönetim kurulu 

MADDE 12. — üniversite yönetim kumlu, rektörün başkanlığında, öğretim görevi başında bu
lunan bir önceki rektörle rektör yardımcılanndan, fakülte dekanlarından, doğrudan doğruya 
üniversiteye feağlı yüksek okul müdürlerinden kurulur. ;Kanun, tüzük ve yönetmelikler hükümle
rinin ve Senato kararlannın uygulanmasını sağlayacak karar ve tedbirleri alır. Rektörün görece
ği bütün işlerde kendisine yardım eder. 

Üniversite yönetim kurulunun raportörlüğünü, oya katılmaksızın., üniversite genel sekreteri 
yapar. 

Echtör 

MADDE 13. — Rektör, her üniversitenin bütün öğretim üyelerinin bir arada yapacakları 
toplantıda, üç yıl için, üniversitenin aylıklı profesörleri arasından, salt çoğunlukla seçilir. 

Dönem süresi biten rektör yeniden seçilebilir. Fakat, aynı şahıs, aradan bir seçim dönemi geç
meden, iki dönemden fazla rektörlük yapamaz. 

Rektör, üniversite tüzel kişiliğinin temsilcisidir, üniversite kurullanna başkanlık eder, bunla
rın kararlannı uygular, üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlar. 

Rektör, her öğretim yılı sonunda üniversitenin genel durumu ve işleyişi hakkında Yüksek 
öğretim Kuruluna bir rapor verir. 

Rektör, bütün kuruluşlar üzerinde genel bir denetleme yetkisine sahiptir. Bu kanunda dekan
lara verilmiş olan yetkilerin kullanılmasını ve böylece üniversitenin yönetim ve öğretim işleriyle 
bilimsel araştırma işlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlar ve bunun için gerekli denetlemeleri ya
par. Gördüğü aksaklıkları giderecek tedbirlerin alınmasını sağlar. Rektör, kendi yetkisinde olan 
bu işleri yapmadığı takdirde ilgili dekan, müdür ve öğretim üyeleriyle birlikte sorumludur. Sena
to üyelerinden her biri rektöre bu hususta yazı ile soru sormak yetkisine sahiptir. Rektör bu 
soruya en geç 15 gün içinde yazı ile cevap vermek zorundadır. 

Rektörlük aylıklı profesörler araisından seçilmiş bir veya iki yardımcısı bulunur. Rektör yardım
cılarını, seçimini takibeden bir ay içinde, rektörün göstereceği bir misli aday arasından üniver
site senatosu seçer. Rektör yardımcıları, rektörün tespit edeceği işleri görürler. 

Rektör, işi başında bulunmadığı zaman, rektör yardımcılarımdan birini vekil bırakır. Rektö
rün, vekilini tayin edemediği hallerde, öğretim üyeliğinde kıdemli olan yardımcı, vekil olarak 
görev yapar. 

Vekâleten idare altı aydan fazla sürerse veya rektör, seçim süresi dolmadan görevinden ayrı-
lırsa, onun seçim süresini doldurmak üzere yeni bir rektör seçilir. 

II - Fakülte organları 

Fakülte Kurulu 

MADDE 14. — Fakülte kurulu, fakültenin öğretim üyeleri ile fakültede ders vermekle görevli 
diğer öğretim üyelerinden kurulur. Kurul, dekanın daveti üzerine toplanır. Üyelerden üçte »biri 
kurulun (toplantıya çağrılmasını dekandan isteyebilir. Kurul, akademik çalısmalan ilgilendiren 
hususlar hakkında karar verir, akademik seçimleri yapar; fakültelerde yüksek okul, okul, bö
lüm, kürsü ve enstitülerin kurulması, birleştirilmesi, kaldınlması hakkında teklifler yapar. Doğ-
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 12. — Millet Meclisi metninin 12 n^i maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Millet Meclisi metninin 13 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Millet Meclisi metninin 14 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

rudan doğruya fakülteyi ilgilendiren kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarım hazırlayıp Senato» 
ya sunar. Yönetim Kurulunca havale edilen konulan sonuca bağlar. IKanun, tüzük ve yönetmelik
lerde açıkça yetkili kılındığı hususlarda karar verir. 

Fakülte kurulu, asistan ve öğrencilerle ilgili konularda ve gereken halerde, fakülte kurulu 
karar verdiği takdirde, usulüne göre seçilmiş bir asistan temsilcisi ile bir öğrenci temsilcisini 
kurulda dinleyebilir. 

Profesörlüğe yükseltilme ve atanma işlemlerinde fakülte kuruluna yalnız profesörler katılır. 

Yönetim Kurulu 

MADDE 15. — Fakülte yönetim kurulu, dekanın başkanlığında, öğretim görevi başında bulu
nan bir önceki dekanla, dekan yardımcılarından ve fakülte kurulunca üç yıl için seçilecek üç 
profesör ve iki doçentten kurulur. 

Usulüne göre seçilmiş bir asistan temsilcisi de kurulun üyesidir. Bu temsilci; öğretim üyelerine 
ait konularda kurula katılmaz. 

Yönetim kurulu kanun, tüzük ve yönetmeliklerde fakülte kurulunun açıkça yetkili kıhnmadı-
ğı bütün konularda karar verir. Tüzük ve yönetmelikler hükümlerinin ve fakülte kurulu karar
larının yerine getirilmesini sağlayacak tedbirleri alır, dekanın göreceği bütün işlerde kendisine 
yardım eder. 

Yönetim kurulu, öğrencilerin yazılma, çıkarılma, diğer fakültelerden naklen gelenlerin kabu
lü, ders intibakları ile öğretim ve sınavlara aidolan işlemleri hakkında karar verir. Bu kararlar? 
itiraz mercii fakülte kurullarıdır. 

Asistanlar dışındaki öğretim yardımcıları ile öğrencileri doğrudan doğruya ilgilendiren konu* 
ların fakülte yönetim kurulunda görüşülmesinde, asistanlar dışındaki öğretim yardımcılarının 
temsilcileri ile öğrencilerin fakülte kurulundaki temsilcileri davet edilerek bilgilerine müracaat 
olunur. 

Fakülte yönetim kurulu, kürsü, bölüm ve diğer birimlerin, tekliflerini dikkate alarak bütçeyi 
hazırlar ve ödeneklerin dağıtımını yapar. 

Yönetim kurulunun raportörlüğünü, oya katılmaksızın, fakülte sekreteri yapar. 

Bekan 

MADDE 16. — Dekan, fakülte kurulu tarafından fakültelerin aylıklı profesörleri arasından, 
üç yıl için salt çoğunlukla seçilir. Dönem süresi biten dekan yeniden seçilebilir. Fakat aradan 
bir seçim dönemi geçmedikçe aynı şahıs iki dönemden fazla dekan olamaz. 

Dekan, fakülte tüzel kişiliğinin ve fakülteye bağlı kurumların tüzel kişiliklerinin temsilcisidir, 
fakülte kurullarına başkanlık eder, kararlarını uygular. 

Dekan, fakültenin genel yönetimini, bölüm, kürsü, enstitü, lâboratuvar, fakülteye bağlı 
yüksek okul, okul ve diğer kurumların düzenli çalışmasını ve öğretim üyelerine ve yardımcı
larına verilmiş olan her türlü görevlerin gereği gibi yerine getirilmesini sağlar ve bunun için her 
zaman gerekli denetlemeleri yapar. Dekan, denetlemeleri sırasında göreceği aksaklıkları giderecek 
tedbirlerin alınmasını sağlar. Dekan her ders yılı sonunda fakültenin genel durumu ve işleyişi hak
kında rektöre bir rapor verir. Dekan, kendi yetkisinde olan bu işleri yapmadığı takdirde ilgili
lerle birlikte sorumlu olur. 

Dekan, fakülte kurulunun kararları ile yönetim kurulu kararlarını, mümkün olan en kısa za
manda çoğaltarak bütün öğretim üyelerine gönderir. Fakülte kurulunun teklifi ve Senatonun onayı 
üzerine, dekanın aylıklı profesörler arasından seçilen bir veya iki yardımcısı bulunur. 

Dekan yariımcılarmı, dekanın göstereceği bir misli aday arasından fakülte kurulu seçer. Bu 
seçim, her dekan seçiminden sonra ve yönetim kurulunun diğer üyelerinin seçiminden önce yapılır. 

Dekan yardımcıları, dekanın tespit edeceği işleri görür. 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 15. — Millet Meclisi metninin 15 ncl maddesi aynen kabul eıöîilmiştir. 

MADDE 16, — Millet Meclisi metninin 16 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Dekan, işi başmda bulunmadığı zaman, dekan yardımcılarından birini vekil biralar. Dekan 
yardımcısı olmayan fakültelerde, dekan, yönetim kurulu üyelerinden bir profesörü vekil tayin 
edebilir. 

Vekâleten idare, altı aydan fazla sürerse veya dekan secim süresi dolmadan görevinden ayrılır -
sa onun seçim süresini doldurmak üzere yeni bir dekan seçili,'. 

IİÎ - Yüksek okullar ve organları 

Yilla:On okullar ve okulların organlar} 

MADDE 17. — Doğrudan doğruya üniversiteye veya bir fakülteye bağlı yüksek okul ve okul 
organları, öğretim kurulu, yönetim kurulu ve müdürdü-'. 

Yüksek okul, öğretim kurulu, okulda öğretim görevi yapan bütün profesör, doçent ve öğretim 
görevlilerinden kurulur, öğretim sorunları ile ilgili konularda alaec fi kararlan, teklif olarak bağ
lı bulunduğu fakülte kuruluna veya üniversite senatosunr, sunar. 

Yüksek okul ve okul yönetim kurulu, müdürün fcaşkanhğmda eğretim görevi başında bulunan 
bir önceki müdür ile okulun bağlı bulunduğu fakülte kurulu vrya üniversite senatosunun seçeceği 
üç öğretim üyesinden, üç yıl için kurulur. Bu üç eğretim üyesi mevcudoîdııkları takdirde, okulda, 
aslî görevli öğretim üyeleri arasından seçilir. 

Yüksek okul ve okul yönetim kurulu, okulun bağlı bulunduğu fakülte veya üniversite kurulla
rının okulla ilgili kararlarının icrasını sağlayacak kararlar alır; yüksek okul öğrencilerinin yasıl
ma, çıkarılma, naklen gelenlerin smıfa ve ders intibakları ile imtihalara aidolan işlemleri hakkın
da kesin kararlar verir, 

Yukarda belirtilenler dışında yüksek okulla veya okulla ilgili diğer kararlar okulun bağlı bu
lunduğu fakülte veya üniversite kurullarınca alını J. 

Yüksek okul veya okulun müdürü okulun bağlı, bulunduğu fakülte kurulu veya üniversite 
senatosunca okulda görevli profesörler arasından üç yıl için seçilir. Süresi biten müdür yeniden 
seçilebilir. 

Yüksek okul ve okul müdürü, bu kanunla dekanlara verilmiş görevleri okul bakımından yerine 
getirir. 

Doğrudan doğruya üniversite veya fakülteye bağlı okul ve eğretim yapan enstitülerin yöneti
minde de bu madde hükümleri uygulanır. 

DÖKDÜNCÜ BÖLÜM 

Öğretim üyeleri 

I — Genel hükümler 

Öğretini üyeleri ve görevleri 

MADDE 13. — Üniversite eğretim üyeleri, üniversitelerde öğretim üyesi kadrolarında görevli 
veya sözleşmeli üniversite doçenıtleri ve üniversite profesörleridir. 

Üniversite öğretim üyelerinin nitelikleri, tayinleri, meslekî hakları ve görevleri, bu kanun hü
kümleriyle bunlara aykırı olmayan genel hükümlere bağlıdır. 

Öğretim üyelerinin başlıca görevleri, şunlardır : 
a) üniversite öğretim, kurumlarında bilimsel araştırmalar ve yayımlar yapmak; 
b) Üniversite kurumlarında bilimsel tarafsızlık içinde eğitim ve öğretim işlerini yapmak, pra

tik çalışmaları uygulamak, proje hazırlamalarını ve seminerleri yönetmek; 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 17. — Millet Meclisi metninin 17 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Millet Meclisi metninin 13 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

c) Bölümdeki veya kürsüdeki asistanların yetişmelerine yardımcı olmak; 
ç) Haftanın 'en az iki günü., belli saatlerde öğrencileri kabul ederek onlara gerekli alanlarda 

yardım etmek VÖ yol göstermek; 
d) üniversitelerarası kurulca veya üniversite ve fakülte organlarınca verilecek görevleri ifâ 

etm'ek; görevli olduğu kurul ve komisyonlara katılmak. 

II — Üniversite Doçentliği 

Üniversite Doçenti unvanının kazamlması 

MADDE 19. — «Üniversite Doçenti» sıfatı, bu kanunda gösterilen sınavı başarmakla kaşanı
lır. Üniversite doçentliği sınavına girebilmek için adaylardan şunlar istenir : 

1a) Sınava gireceği bilim dalında doktorasını yapmış veya tıpta uzmanlık yetkisini kazanmış 
bulunmak, ya da yabancı memleketlerde yapmış olduğu "bilini doktorası veya aldığı uzmanlık yet
kisinin doçentlik sınavına girmeye yeterli olduğu üniversitelerarası kurulca kabul edilmiş olmak. 

b) Doktor unvanını veya tıpta uzmanlık yetkisini aldıktan sonra sınavına gireceği bilim dalı 
ile ilgili bir işte en as dört yıl çalışmış olmak. 

Doçentlik Sınavı 

MADDE 20. — Doçentlik sınavı, adayın sınavına gireceği bilini dalındaki üniversite profesör
leri arasından, o dalda yeter sayıda profesör bulunmadığı veya bilim dalının özelliği zorunlu kıl
dığı takdirde en yakın bilim ıdallan profesörleri arasından üniversitelerarası kurulca ad çekmek 
suretiyle kurulacak üniversitelerarası jüriler tarafından yılda iki defa yapılı.'. 

Doçentlik sınavı, yabancı dil, doçentlik tezi, kollokyum ve deneme dersi kademelerinden olu
şur. Bu'sınavın nasıl yapılacağı «Üniversite Doçentlik Sınavı Yönetmeliği» nde gösterilir. 

Sınavı yapılacak yabancı dil, adayın başvurduğu bilim dak için tabiî olarak bilmesi gerekli 
dillerden başkadır. 

Yabancı dil sınavında başarı sağlayamayan adayın isteği üzerine sınav kâğıdı jüri başkanı tara
fından kendisine gösterilir. Aday, smav sonucuna yazılı olarak itiraz ederse, bu itiraz üniversi
telerarası kurulca incelenip kesin karara bağlanır. 

Doçentlik sınavını başaranlar, «Üniversite Doçenti» unvanını alırlar; sınavı başaramayanlar, 
Yönetmelikte belirtilen sınırlar içinde, golacsk dönemlerin sınavlarına girebilirler. 

Yabancı memleketlerde alınan Doçentlik unvanı 

MADDE 21. — Doktor unvanı veya tıpta uzmanlık yetkisini aldıktan sonra yabancı memle
ketlerde doçenit unvanı veya yeltkisini almış ola nlar, en az iki yıl bu unvan veya yetki ile yabancı 
memleketlerde öğretim ve araştırma kurumlarında çalışmış olmak şartıyle «Üniversite Doçenti» 
sayılmak için üniversitelerarası kurula başvurabilirler. Başvurmayı takibeden ilk toplantıda üni
versitelerarası kurul, üniversite doçentlik sınav jürileri seçiminde uygulanan usul uyarınca bir 
komisyon kurar. Bu komisyon adayın belgelerini, yayınlarını ve çalışmalarım inceleyerek bir ay 
içinde tahlilî bir rapor hazırlar. Üniversitelerarası kurul, müteakip ilk toplantısında bu raporu 
müzakere eder ve adaya «Üniversite Doçenti» unvanının verilip verilemeyeceğini karara bağlar. 

Doçentlerin tayini 

MADDE 22. — Doçentlik unvanını kazandıklar, sonra üniversitelerde çalışmak isteyenler, 
yüksek öğretim kurulunun göstereceği bir veya birden fazla üniversite veya bağımsız fakültenin 
açık doçentlik kadrolarına, tüzüğüne göre seçilerek tayin edilirler. 
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(Geçici Komisyonun kabul ottiği metin) 

MADDE 19, — M'İHet Meclisi metninin 19 ncıı maddesi aynen kabul 'edilmiştir. 

MADDE 20. — Millet Meclsi metninin 20 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Millet Meclisi metninin 21 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 22, — Millet Meclisi metninin 22 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millt'l Medişinin kabul ettiği metin) 

Tayin işlemi, Türk vatandaşı olma şartı yamada Devlet memurlarında aranan şartlar bulun
mak kaydı ile fakülte kurulunun teklifi ve senatonun kararı üzerine rektör tarafından yapılır. 

Gösterilen kadrolara müracaat etmeyen veya tayin edildikleri halde göreve başlamayanlarla 
açık kadro olduğu halde seçilmeyen doçentler, istifa etmiş sayılırlar. Kendilerine açık kadro gös
terilmeyen üniversite doçentleri kendi asistanlık kadrolarında öğretim vs araştırma görevine de
vam edebilir. 

III — üniversite Profesörlüğü 

Aranacak .şartlar 

MADDE 23. — üniversite profesörleri, üniversite doçentleri arasından «üniversite doçentleri
nin profesörlüğe yükseltilmesi hakkında tüzük» uyarınca seçilir, üniversite profesörlüğüne seçi
leceklerde aranacak şartlar şunlardır : 

a) Üniversite doçenti unvanını kazandıktan sonra profesörlüğüne atanacağı bilim dalı ile il
gili bir işte, son bir yılını üniversitede kadrolu do çentlikte geçirmiş olmak şartıyle, en az beş yıl; 
bu şart mevcudolmadığı takdirde, en az 3/edi yıl çalışmış bulunmak. 

b) Üniversite doçenti unvanını kazandıktan sonraki dönemde yaptığı çalışma ve yayınlarla 
ilmi yeterliğini ortaya koymak. Aday çalışma veya yayınlarımdan birini, ya da özellikle bu mak
satla hazırlayacağı bir eseri profesörlük tezi olarak belirtir. 

c) üniversite doçenti unvanını kazanırken 20 nci madde uyarınca sınavını verdiği yabancı bi
lim dilimden başka bir yabancı bilim dilinde inceleme ve araştırma yeterliğinde bulunduğunu bir 
sınavla belirtmiş olmak. 

Bu sınav, yabancı dilden, ilgili bilim dalında yazılmış bir metnin Türkçeye çevrilmesi suretiy
le yapılır. Doçentlik dil sınavlarında ilgililere tanınmış olan itiraz hakkına ilişkin hükümler, pro
fesörlük için yapılan dil sınavlarında*da uygulanır. 

Doktor unvanını veya tıpta uzmanlık yetkisini aldıktan veya aynı nitelikte ya da daha üstün 
bir bilimsel unvan kazandıktan sonra yabancı memleketlerde profesör unvan ve yetkisini almış 
olanlar, en az iki yıl bu unvan veya yetki ile yabancı memlekstlerde öğretim ve araştırma ku
rumlarında çalışmış olmak ve doktor unvan veya tıpta uzmanlık yetkisinin kazanılmasından iti
baren yedi yıl geçmiş bulunmak şartiyle üniversite profesörü sayılmak için, gerekli şartları haiz 
olduğunu tespit ettirmek üzere üniversitelerarası kurula başvurabilirler. Başvurmayı takibeden ilk 
toplantıda üniversitelerarası kurul «Üniversite doçentlerinin profesörlüğe yükseltilmeleri hakkında 
tüzük» uyarınca bir komisyon kurar. Bu komisyon adayın belgelerini, yayınlarını ve çalışmala
rını inceleyerek bir ay içinde tahlili bir rapor hazırlar, üniversitelerarası kurul müteakip ilk top
lantısında bu raporu müzakere eder ve adayın üniversite profesörü unvanını almak için gerekli 
şartlan haiz olup olmadığına karar verir. 

Bu şekilde profesörlük unvanım kazanmış olanlar üniversitede sözleşmeli olarak da çalıştırıla
bilir. 

Profesörlüğe {ayin 

MADDE 24. — İdeal kadrolarda acık bulunan veya açılan profesörlük kadrosuna tayin, fakül
te kurulunun teklifi Senatonun kararı üzerine müşterek kararname ile yapılır. 

IV —- Öğretim üyelerine ilişkin ortak hükümler 

Öğretim üyesi seçimi re profesörlüğe yükseltilme 

MADDE 25. — üniversitelerde öğretim görevi alacak doçenit ve profesörlerin seçimlerinin ne 
yolda yapılacağı, kendi alanlarında bilimsel araştırmalar için gerekli derecede hangi eski veya ye-
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 23. — Millet Meclisi metninin 23 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Millet Meclisi metninin 24 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Millet Meclisi metninin 25 nei maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(31illet Meclisinin kabul ettiği metin) 

ni dilleri bilmeleri icabettiği «üniversiteler öğretim üyelerinin seçimleri ve profesörlüğe yüksel
tilmeleri hakkında tüzük» te belirtilir. 

Emeklilik 

MADDE 26. — üniversite öğretim üyelerinin emeklilik yaşı 70'dir. 

Unvanların korunması 

MADDE 27. — Bu kanun hükümleri dışında kimseye «Üniversite doçenti» ve «Üniversite pro
fesörü» unvanı verilemez. 

Üniversite öğrettim üyeleri bu kanunda yazılı sebep ve hükümler dışında görevlerinden çıkarı
lamazlar ve akademik unvanlarından mahrum edilemezler. Başka bir işe geçmek, emekli olmak 
veya çekilmek, ya da işten çekilmiş sayılmak yoluyle öğretim görevinden ayrılanlar, akademik 
unvanlarını taşırlar. 

Yetkisi olmaksızın, bu kanunda yazılı akademik unvanları kullanmak yasaktır. 
Bu yasağa aykırı hareket edenler bundan me nolunaeaklan gibi, haklarında Türk Ceza Kanu

nu hükümleri de uygulanır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Öğretim yardımcıları 

Tanım 

MADDE 28. — Üniversite öğretim yardımcıları, asistanlar, öğretim görevlileri, araştırma gö
revlileri, okutmanlar, uzmanlar, çeviricilerdir. 

Üniversite öğretim yardımcılarının nitelikleri, tayinleri, meslekî haklan ve görevleri bu kanun 
hükümleri ile bunlara aykırı olmayan genel hükümlere bağlıdır. 

I — Asistanlar 

Asistanların tayininde aranacak şartlar 

MADDE 29. — Asistanlığa tayin edilebilmek için Devlet hizmetine girmede aranan genel şart
lardan başka aşağıdaki şartlar gereklidir : 

a) Görev alacağı bilim dalında dotora veya tıpta uzmanlık diploması almış olmak, 
b) Fakülte kurulunıca gösterilecek iki misli aday arasından senatoca seçilecek üç küşcüik bir 

jüri tarafından yapılacak bilimsel sınavda basan göstermek, 
c) Görev alacağı bölüm veya kürsünün gerektirdiği yönetmelikle saptanlmış şartları haüz 

olmak, 
Bölüm ve kürsü başkanları, (b) bendinde sözü geçen jürinin tabiî üyelidirler. 
e) öğrenciliğinde 64 ncü maddeıiin I nci paragrafında bildirilen sebfeptleırûe disiplin cezası 

almamış olmak. 
inşam hak ve hürriyetleirind veya Türk Devletinin ülkesi ve milleti İle bölünmez bütünlüğüne 

veya dil, ırk, sınıf, diaı ve mezhep ayrımına dayanarak; nitelikleri An'ayasa'da belirtiden Cum
huriyeti ortadan kaldırimiak için her ne suretla olursa olsun gösteri veya propaganda yapma
mış veya anarşik hareketlere katılmamış olduğu hususunfda üniversite yönetim kurulunca fearar 
verilmiş olmak. 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 28. — Millet Meclisi metninin 26 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 27. — Millet Meclisi metninin 27 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 28. — Millet Meclisi metninin 28 nci maddesi aynen kabal edilmiştir. 

MADDE 29. — Millet Meclisi metninin 29 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

d) Yabancı uyruklu asistanlar, yukarıda belirtilen sarkarı haiz olmak şartıyla ve kendilerine 
bir burs temin edildiği ilgili üniversite yönetimi kurulunca tespit edildiği takdirde asistanlığa 
alınabilirler. 

e) Bâzı teknik branşlarda ve sanat dallarında istihdam edilecek fistanlarda (a) fıkrasında
ki şartların aranıp aranmayacağına üniversiteler arası kurul karar verir. 

Asistanlığa tayın 

MADDE 30. — Yapılan sınavda başarı gösterenlerden, görev alacağı bölümün veya kürsü
nün gereıktir'düği .şartlar gözönünde tutularak Asistanlık Yönetmeliğine göre teklif edilenlerim 
tayini aşağıdaki hüküımjlerte göre yapılır: 

Bölüm veya kürsü başkanınca gösterilecek aday, fakülte yönetim kuruluınun teklifi ve üni
versite yönetim kurulunun onayı üşürüne rektör tarafımdan iki yıl içim tayla edilir. Gerekli gö
rülenlerin tayinleri, 'ilki defaya mahsus olmak ve başlangıçtan itibaren topCiaim olarak altı yılı 
geçilmemek üzere, iki defa yetnilemebiliır. Tayinleri j-enScunısyen, asistanların üniversite veya 
buna bağlı kurumlarla ilişiklileri kendiliğinden kesilmiş sayılır. 

Asistanların görevleri 

MADDE 31. — Üniversite asistanlarının başlıca görevleri şunlardır : 
a) Gerekli bilimsel çalışımıaları yapmak; 
b) Fakülte ve yüksek okullarca hazırlanacak asistan eğitim yönetmeliğime uygun olarak bö

lüm veya kürsü kurulunca tespit edilecek esaslar çerçevesinde öğraitim üyelerindin gerekli göre
ceği öğretim ve uygulamalarda hasır bulunmak, kendisine verilen görev İla ilgili! tercüme, incele
me, araştırma, uygulama ve yayın vazifelerini vaktinde ve düzenli yapımak, öğrencililerin çalış
ma, araştırma ve uygulamalarına yardım etmek; 

c) Üniversite veya fakülte organlarınca verilecek görevlen yapmak. 
Asistanlar, öğretim görevliliğine ilişkin 34 ncü maddedeki şartlar uyarınca başka bir üniver-

süfce veya bağlı oldukları üniversitenin fakülte veya diğ'er öğretim kurumlarında ders vermekle 
görevlendirilelbilirlie'r. 

ç) Asistanlar, üniversite dışında özel veya resmî hiçbir iş göreimıazler. 

Doktora veya tıpta uzmanlık öğrenciliği ve bu öğrenciliğin devanı etme şartları 

MADDE 32. — Üniversite veya bir yüksek öğrenim kurumu mezunu olup üniversitede dok
tora yapmak veya tıpta uzmanhk yetkisini almak istey:aler, ümvE'rsitenin usulüne göre açacağı 
sınav sonunda seçilirler. Bunlar, BakanlıkHarın veya kurumların tahsis edecekleri kadrolardan 
veya burslardan faydalanabilirler ve mecburî hizmetle yükümlü olsun veya olmasın, maaşlı izinli 
sayılırlar. Üniversite senatoları asistan kadrolarını geçici olarak veya sözleşmeli'doktora veya 
tıpta uzmanlık öğrencilerine tahsis edebilirler. Bunların doktora veya tıpta ıızmanlık öğrencisi 
olarak çalışmalarına devam etmeleri için her ders yılı başında fakültesi yönetim kurulunun teklifi 
ve üniversite yönetim kurulunun uygun bulması şartıyle rektörce .sürelerinin uzatılmasına karar 
verilebilir. Bu süre, doktora veya tıpta •uzmanlık için 6 yılı ve her halde ilgili yüksek öğreıtim 
kuruluşunun doktora veya tıpta uzmanhk yönetmeliğinde öngörülen süreleri geçetmez. Doktora 
veya tıpta uzmanhk öğrencisinin, çalışmalarının uzatılmasına karar verilımediği hallerde üniver
site veya ona bağlı kurumlarda ilişkisi kendiliğimden, kesilmiş sayılır. 

Asistanların yönetime katılmaları 

MADDE 33. Asistanlar, fakülteleri Yönetim Kuruluna bir temsilciyle katılırlar. 
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(Geçici Komisyonun kaimi ettiği metin) 

MADDE 30. — Millet Meclisi metninin 30 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 31. — Millet Meclisi metninin 31 nci maddesi aynen kabul edihniştir. 

MADDE 32. — Millet Meclisi metninin 32 nci maddesi aynsn kabul edilmiştir. 

MADDE 33. — Millet Meclisi metninin 33 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Temsilci, faiküHtenin asistanları arasından, bir yıl için, gM; oyla, bir yedeğiyle birlikte seçi
lir. TemâiîcilenM seçilmiş sayılabilmeleri için fakülte kadrosunda bulunan asistanların en az ya
nsımdan bir fazlasının seçime ıkaMmış olması şarttır. 

Bir asistanın temsilci olarak seçilebilmesi ve temsilciliğinin devamı için, taksirli suçlar hariç 
olmak üzere, adlî veya uyarmadan ağır inzöbatî bir ceza almamış bulunması gereklidir. 

Görev süresi dolan temsilcinin bir döneni daha yeniden seçilmesi mümkündür. 
TâmsjlcMn seçilmemiş olması veya toplantılara katılmaması ilgili kurulun çalışmalarınla engel 

teşkil letmöz. 
Asısiftan temsilcisi, kendisiyle ilgili toplantılara katılamaz. Bu takdirde, toplantılara yedeği 

davet edür. 
Asistan temsilcisi, katıldığı toplantılarda oy haMrnıa sahiptir. 
Seçimlere ilişkin şikâyetler, ilgili fakültenin yönetim kurulunca incelenir ve kesin karara bağ

lanır. 
Asistan temsilciisindın seçimleriyle ilgili diğer hususlar bir yönetmelikle düzenlenir. 
Üniversite veya bir fakülteye bağlı yüksek okul Yönetim Kuruluna asistöan temsilcisinin ka

tılması, yukardaki esaslar dahilinde yürütülür. 

II - Diğer Yardımcılar 

Öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri 

MADDE 34. — Üniversiteleirin bu kanun gereğince görevlendirilmiş öğretim üyesi bulunma
yan dersleri için geçici olarak veya herhangi bir dersin özel bir bilgi ve uzmanlık isteyen ko
nularının öğretim ve uygulaması için geçici olarak başka bir resmî görevde çalışan veya serbest 
meslek sahibi bulunanlardan, kemdi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleriyle tanınmış kimse
ler «öğretim görevlisi» unvanı ile geçici olarak görevleıiüdirületilirler. 

Bir bölüm veya kürsünün araştırma, inceleime ve deneylerinde yardımcı olarak kadro veya 
sözleşme ile çalıştırılmak üzere araştırma görevlileri tayin edilebilir. 

öğretim görevlileri veya araştırma görevıileid fakülte kurulunun teklifi ve senatonun onayı ile 
münhal öğrelüim üye ve yardımcısı kadrolarından birine, unvan verilmeksizin tayin olunurlar. 
Öğreitim görevlilerinin görevlerine devamlarının gerekip gerekmediği hususu iki yılda bir ilgili 
kuruîiarca yeniden göaden geçirilir ve görevlerine devamı gerekli görülmeyenlerin işlerine iki ay 
içinde son verilir. 

Bunların görevlerine son verilmesi de tayinlerindeki usule bağlıdır. 
öğretim görevlilerine, gerektiği takdirde, senato kararıyle aylık yerine dörs saati basama üc

ret ödenebilir. 

Okutmanlar, Uzmanlar, Çeviriciler 

MADDE 35. — Okutmanlar, diü dersleri veya eski dillerde yazılmış metinlerin çözümlenmesi 
gibi yardımcı öğretim işleriyle görevlendirilenlerdir. Bunlar ilgili Yönetim Kurulunun tek
lifi ve Senatomun kararı ile tayin olunurlar, durumlarına ve genel hükümlere göre aylık veya üc
ret alırlar. Okutmanlara, gerektiği takdirde, aylık yerine Senatoca belirtilecek miktarlar üze
rinden ders saati basma ücret ödenebilir. 

Uzmanlar, lâboratuvarlarda, kitaplıklarda, enstitü, Kinik ve atelyek'rde öğretimle doğrudan 
doğruya veya dolayısiyle ilgili olan ve özel bilgi veya uzmanlığa ihtiyaç gösteren bir işle görev
lendirilen yardımcılardır. Bunlar, ilglS Yönetim Kurulumun teklifi ve Senatonun kararı ile ge
çici olarak tayin olunurlar. Uzmanların görevlerine devamlarının gerekip gerekmediği hususu 
iki yılda bir ilgili kurumlarca yeniden gözden geçirilir ve görevlerine devamları gerekli görül-
meyenlerioı işlerine üki ay içinde son verilir. Aylık veya ücretleri genel hükümlere göre verilir. 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 34. — Millet Meclisi mstninin 34 neü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 35, — Mübt Meclisi metnimin 35 nci maddesi aynen kabul edilıiıüştir. 
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Çeviriciler, sözlü veya yazılı çeviri işlerinde geçici Veya sürekli! olarak çalıştırılan yardım
cılardır. Bunlardan fakültelerde, fakültelere bağlı kurumlarda çalışanktr, fakülte yönetim ku
rullarının kararı üzerine, doğrudan doğruya rektörlüğe bağlı kurumlarda çalışanlar, üniversite 
yönetim ikurulunım kararı üzerine rektörün onayı ila tayin olunurlar. Aylık veya ücretleri genel 
hükümlere göre verilir. 

Yabana uyruklu öğretim üyeleri ve yardımcıları 

Madde 36. — Üniversitelerde sözleşme ila görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretilin üyeleri 
ve yardımcıları fakülte kuruılunun teklifi ve senatonun enamı ile tayin olunurlar. 

•Sözleşme ©üreîsilııin bitmesi dışında bir sebeple işlerine son verilmesi de aynı usule bağlıdır. 
Bunlar, öğretim görevlen bakamından "bu kanunla aylıklı öğretim üyeleri ve yardımcıları için ko
nulmuş olan hükümlere bağlıdırlar. 

içişleri ve Millî Eğitim bakanlıklarının olumlu mütalâası bulunduğu takdirde ayrıca Bakanlar 
Kurulu kararı alınmadan yabancı uyruklu öğretim üyeleri ve yardımcılarının tayini yoluna gidi
lebilir. 

ALTINCI BÖLÜM 

Üniversite içinde çalışma ve denetim çalışma birimleri 

MADDE 37. — Üniversite içinde çalışmaların bölüm veya kürsü veya bölüm ve kürsü sis
temi içinde yapılması, bunların kurulması, kaldırılması, profesörü veya doçenti bulunmaması ne
deniyle başkanlıklarının boşalması halinde yapılacak işl'öjnier, ilgili fakülte kurulunun üçte iki ço
ğunluğunun teklifi üzerine senatolarea kararlaştırılır. 

Kürsü, aynı alanda veya birbirine çok yalan alanlardaki bilim dallarında oluşan bir çalışma 
birimidir. Bir fakültede aynı adı taşıyan, aynı ihtisas dalında öğretim ve araştırma yapan bir
den fazla kürsü bulunmaz. 

Kürsü, kürsü kurullarının aldığı bilimsel ve idarî kararlar uyarınca kürsü başkanı tarafın
dan yöneltilir. 

Kürsü kurulu, kürsü başkanının başkanlığında, o kürsüye bağlı bütün öğretim üyeleri ve o 
kürsünün asistan temsilcisinden oluşur. 

Kürsü başkanı, o kürsünün profesörleri arasından fakülte kurulunca salt çoğunlukla ve beş yıl 
için seçilir. (Süresi *::isn kürsü başkanının yeniden sesilmssi mümkündür. 

Kürsüde bir tek profesör veya bir tek doçent va.:sa bu profesör veya doçent kürsünün tabiî 
fcaşkanıdzr. Eürsüele sadece doçentler varsa kürsü başkan bu doçentler arasından seçilir; profe
sör vsya doçenti bulunmayan kürsüler en. yakın kürsü veya bölümle birleştirilir. 

Kürsü kurulları her ay en az bir defa toplanarak : 
a) öğrenci ders ve sjiiiın proırramâarırj. "laesıela:', la'isdeee. pssirir ve .-değerlendirir. 
b) Her asistan (veya tıpta uzman) için asisiaesik :süresi çabyrıasmı kapsayan tüm ve birer 

yıll.'k -eğitim ve r-absnsa programları hazırlar. Bu programları her ila ayda bir gözden geçirerek 
değerlendirir. 

c) öğretim üyelerinin bilimsel çalrma, .araştırma,, yayın ve eğitim faaliyetlerini prcgramlaş-
tırır. 

c) ?'i,zcj"rs c- e.i r-'"' ° - ıv>v>ı v n ^ • , J ' , : ı Zili v* ş, igereç, ders kitabı, bi-
liaısel ~ *rn. in ~r ~ZJ T e u '"i "' : ~ " ~' J ', -1 ." ^'. • ~ı"~ ' ?s>. 

d) Klv s— :n p-e JL----1- ;--'->" " . - " malarının muntazam yirurülmesi için kürsü ele-
memlsr. . r a / ı •*'" g,~e.* b-iür.... " 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 36, — Millet Meclisi metilinin 36 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 37. — Millet Meclisi metninin 37 nci maddesi aynan kabul edilmiştir. 
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Bölüm,, !hir dalın (belli disiplmlerini bir araya /toplayan bir eğitim ve öğretim birimidir, öael-
üikle m'eEunijyeii; öncesi ve mezuniyet sonrası öğrıâtamimim koordiııasy onumu sağlamak i&macı ile 
birülbirüBje yalkm disiplinlerden fakülte kurallannca kurulur. Bölümler arasındaiki dğr^iâm barlğıiaıd 
dekan ,sağlar. 

Bölüm, bölüm (kurullarının aldığı öğretim ve eğitim kararlan uyarınca bölüm başkanı tarafın
dan yönetilir, 

Bölüım (kurulu, o 'bölümü teşkil eden disiplinlerin öğrslim üyeleri ile bölümde ders veren öğre-
tdım üyelerimden oluşur. 

Bölüm ibagkaaı, fakülte kuruHarımca ve kürsü bankacıları secimi (esaslarına uyularak höliim, ,va-
ya disiplinlere bağlı profesörlerden 5 yıl için seşilir. ıSünesii hıiem bölüm balkanının yeniLden jsfc-
çilmesi snıümlkünldür. 

Bölümlerin, [kürsülerin, enstitülerin ve üniversiteye (bağlı diğer birimlerin çalışmaları ve yöne
tim şekilleri Senatoca kabul edilecek, yönetmeliklerce düzenlenir. 

Yeni kurulacak üniversiteler tercin an bölüm esasına göre düzenlenir. 

Tam gün çalışma 

MADDE 38. <— öğretim «yeleri ve asistanlar, en az Devlet memurları için kabul edilmiş olan 
günler çalışma süresi (kadar bir süre öğrenim, bilimsel .'araştırma, inceleme, uygulama ve yönetim 
görevleri ile üniversite organlarınca veya kanunla verilen :dıuiğer görevlerin gerektirdiği yerlerde 
hazır bulunmak ve görevlerini yerine geürnmk ve esaslan yüksek öğretim kurulunca tespit edi
lecek (belirli (saatleri teinde görevleri babında b/ulummakla yükümlüdürler. 

Öğretim .'üyeleri ve asistanların devamları, kürsü, bölüm (başkanları ile dekanlar ve rektör
ler tarafından kontrol edilir. Dekanlar, rektöre teklif etmek ve onayını almak sureti Be eneısai 
saatleri iLçinde izinsiz görevi başına gelmeyenler haMamda takdire bağlı ımaaş kesme cesası ye
receği gibi, bu kamunda bildirilen disiplin cezaları verilmek üzere haklarında muamele de yaparlar. 
Doğrudan doğruya üniversiteye bağlı kurumlarda görevli öğretim üyeleri ve yardımcıları hak
kında bu işlemi rektör yapar. 

tfeirverslite eğretim üyeleri ve asistanlar resmî çalışma saatleri içinde ve başka yüksek öğretim 
kurullara dışında ücretli veya ücretsiz resmî veya özel herhangi bir iş göremezler, ek görev lala-
mazlar, serbest meslek icra edemezler. Üniversite asistanları bütün çalışmalarım ürıiiversûteye (has
rederler. 

Ancak, resmî çalışma saatleri dışında serbest meslek icra etmek isteyen üniversite öğretim 
üyeleri /aşağıdaki haklardan faydalanamazlar : 

a) Üniversite tazminatı veya herhangi bir yan Meme lalamaalar. 
b) Bilgi ve görgülerini artırmak ve bilimsel araşt:rma yapmak üzere kontenjanla yurt dışın

daki çalışmalara masrafları kendileri tarafımdan ödenmek üzere katılabilirler. 
c) Bektör, dekan, yüksek clnıl müdürü ve 'bölüm balkanı seçilemezler. 
Diğer eğretim yardımcılarından aylıkla /tayisı olunanlar .ela yukarıdaki esaslara tabidirler. 
Üniversite eğretim üyelerine kanunlarla öngörülen resmî görevler saklıdır. 

Üniversitelerii\ uygulama aharına yardımı 

MADDE 39. — Üniversite dışındaki kuruluş veya kişilerce üniversitelerden veya fakülteler
den taldbediîeeeık ilmî mütalâa, proje, artırma, tahlil, muayene, (tedavi ve benzeri hizmetler, bu 
konuda senaltolarca yapılacak yönetmelik esaslarına bağlı olmak üzere, üniversite içimde veya 
İmmetİm gerektirdiği yerde görülebilir. .Bu hususta alınacak ücretler üniversiteler veya fakülteler 
döner sermayesine gelir kaydedilir. Hizmeti yapın öğretim üyelerime ve yardımcı asistanlarına 
verilecek ücretin tabi olacafı esaslar döner sermaye yönetmeliğinde belirtilir. /Bu suretle İlam 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 38. — Millet Meolsi metninin 38 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 39. — Millet Meclisi metninin 39 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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gün çalışanlar üniversite Personel Kanununa göre verilecek 'tazminat ve yan ödemelerden fayda
lanırlar. Geliri döner .sermayeye yatırılmak üzere tanı gün çalışanlar, ilgili fakültelerin görüşü 
alınarak Senatolarca hasırlanan yönetmelikte tespit edilen esaslara ve saatlere göre çalışabilirler. 

Döner sermayesi bulunan üniversite kurumlarında, bu kanun hükümleri dairesinde tam gün 
çalışan öğretim üyelerine ve yardımcılarına (her ay, döner sermaye gelirinden, ıen çok bir aylık ve 
yan ödemeleri tııtannca ücret Ödenebilir. 

Döner .sermayeli üniversite kuranılarma büyük katkıda bulunan öğretim üyelerine ve yar
dımcılarına her ay ayrıca bir prim verilebilir. Bu primin kademelerini fakültelerde fakülte ku
rulu, doğrudan doğruya üniversiteye bağlı ki rumlarda üniversite senatosu tespit eder. Bu pri
min en yüksek kademesinin tutarı bir maaşın ve yan ödemenin tutarını geçemez, 

Yurt içinde ve dışında görevlendirme 

MADDE 40, — üniversite öğretim üyelerinin 46 ncı madde dışında, üniversitenin başka bir 
fakültesinde veya üniversiteye bağlı diğer öğretim kurumlarında veya arzusuyla başka bir öğre
tim kurumunda ders vermek, seminer veya uygulamalı çalışma yapmakla görevlendirilmesi il
gili kurulların teklifi ve bağlı bulunduğu Üniversite 'Senatosunun kararı ile olur. Bağlı olduğu 
üniversite içinde bir öğretim üyesinin görevli olduğu ders, seminer ve uygulama süresi üniversite
lerarası kurulun öngördüğü öğretim yükü ile ifade olunur. 

öğretim üyelerinin üniversiteden yolluk almaksızın yurt içinde ve dışında kongre, konfe
rans ,seminer ve benzeri bilimsel toplantılarla, bilim ve meslekleri ile ilgili diğer toplantılara ka
tılmalarına, araştırma ve inceleme g'eziîeri yapmalarına, araştırma ve incelemenin gerektirdiği yer
de bulunmalarına bir haftaya kadar dekanlar, 15 güne kadar rektörler izin verebıMrler. 15 günü 
aşan veya yolluk verilmesini gerektiren hallerle araştırma ve incelemenin gerektirdiği masrafla
rın ödenmesi icabeden durumlarda fakülte yönetim kurulu kararı ve Rektörün onayı gereklidir. 

Yukardaki fıkralar uyarınca üniversite (hesabına yurt dışında görevlendirilecek öğretim üye
lerine verilecek yolluklar hakikî yol masrafları ödenmek ve gündelikleri yurt dışına gönderilen 
Devlet memurlarına verilen gündeliklerin aynı olmak üzere genel hükümler •çerçevesinde ödenir. 

Yurt dışında görevlendirilen öğretim üyelerine yabancı kurullardan burs temin edilmişse, gö
rev yapacakları süre zarfında maaşlı izinli sayılırlar. 

Yurt dışında görevlendirilen asistanlara ve tıpta uzmanlık yetkisi alanlara burs temin edil
mişse, bunlar ela maaşlı izinli sayılırlar. Burs temin edilemeyen asistanlarla kurumları adına 
üniversitede doktora öğrenimi yapan veya tıpta uzmanlık yetkisini kazanacak maaşlı elemanlar 
maaşlı izinli sayılmakla beraber, dış ülkedeld masrafları ilgili kurumların bütçelerinde yer alan dış 
ülkelerde okuyan öğrencilerle ilgili fasıl ve maddelerden doktora öğrencilerine ödenen ödenek se
viyesinde ödenir. 

Dış ülkede kalınacak süre, bölüm ve kürsünün görüşü alınarak; fakülte kurullarınca tespit 
edilir. 

öğretim .üyelerimin yurt dışına gönderilme şartları ve usulleri senatolarca yapılacak yönetme-
Sikle' düzenlenir. 

Gr&çici görev yolluğu üniversite 'hesabına gönderilenlere üniversite bütçesinden; başka kurum 
hesabına gönderilenlere ilgili kurumun bütçesinden: ödenir, 

Bilimsel Denetim 

MADDE 41. — öğretim üyelerinin bilimsel bakımdan denetlenmeleri onların yayınilîarı, leğifti-
lîiıi ve öğretim faaliyetleri üzerinde olur. 

Her kürsü ve bölümün öğretim, seminer, bilimsel araştırma, uygulama ve yayım çatanaları 
her yılın Nisan ayı içinde kürsü, bölüm başkanlıklarınca bir çalışma raporu halinde, Dekanlığa 
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(Geçici Komisyonnn kabul ettiği metin) 

MADDE 40. — Millet Meclisi metninin 40 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 41. — Millet Meclisi metninin 41 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 281) 



— se — 
(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Mdâlriffiir. Bu çalışma raporu o (kürsü veya (bölümün o yıBM, çalığına Süresi içinde programlaştu*-
dığı çalışmaları ve sonuçlarını kapsar. Kürsü ve bölüm başkanları tarafından hazırlanan bu rapo
ra», (kürsü ve bölfüm öğretim üyeleri Ikıişisteıl g^üşlerinl elkleyebiiiirlleir̂  

Fakülte Kurulunu teşkil eden üyeler sayısı yeterünce (bastırılan ve (dağıtılan bu jrfaporlar Jıak-
(knııda ialkülte kurullarında görüşme (yapılır. Bu görüşmeler Miayıss ayının ififc yansı içinde başlar 
ve ıeın f aız3a bir ay içimde bitiriEir. 

Her çalışıma raporu üzerinde ayn ayrı konuşma açılacak, teker teker karara vaolır. SFakultfe 
Kurulunca yeiberîi görülmeyen kürsü, bölüan başkanları, öğretiim üyeleri ve yardımcılarının duru
mu, kuruil tutanakları da eki olarak, Dekan tarafından Senatoya bildirilir. (Senato yetersizlik 
(selbsbani kuracağı bir komisyon aracılığı ile em) geç bir ay içinde inceleterek sorumlular hak
kında1 : 

1. Kürsü ve bolüm başkanlığından uzaklaştırma, 
2. Kısa süreOrj durdurma, 
3. Uzun süreli durdurma cezalarınldıan foiriisinif verebafİr. 
Bir eğretim üyesi veya yaırldMucıflaırı hakkınia fakültesince iki defa yeftensüzük (kararı alın

mışsa, bu kimseye Senatonun da (üçte İM çoğnnîuğu ile karfar vermefsi halinde, görevinden çekSL-
tmliş isaymla cezası uygulanır. 

Her öğretim üyesi bililmsel (araştırmalarının) yayınlarının ders notları bilim ve başvurtmla ka
saplarının, yurrlt içinde veya dışındaki bilimsel kongrelerde yaptığı tebliğ- veya katkıların bürer 
ı-mrtetlerânll kürsü, bölüm, Dekamilık ve Rektörlüğe vermek zorundadır. Malî ilmkânisıızliıfc nedeniy-
Dte yayımlanmayan eteerlerin daktilo ijffle yazılmış birer kopyası verilir. Esıer sahibine, Fikir ve Sa
nat Eserleri Kanununun tanıdığı haklar sakilidir. 

Her öğretim üyesinin bilimsel yayınları içiini öfllgili kürsü, bölüm, Dekanlık ve RektörüJüktie (özel 
arşiv tutulur. Üniversitelerarası kurul ve her Üniveırsiifcanin Senatosu bu kanunda ıbelfirtiilıen hu
susların dışında başkaca idarî ve biümısel denetilin lesaslan getirmeye Ve uygulamaya yetkilidir. 

Doçentlik jürileri ve Profesörlük komisyonları 
raporlarının aleniliği 

MADDE 42. — Üniversite doçen'tliğtt ve üniversite profesörlüğü unvanlarının verilmesine iüş-
(kün jüri veya komisyonlarca hazırlanan kiışliiseS ve loritaJk raporların bi^er örneği, laiday talep et
tiği takdirde kendisine verilir. Doçentlik ve profesörlük takdim tezi ile birlikte (raporlar, jüri ve 
komisyon kararlan, isteyen öğretini üyelerinin fcıiöslieye^iîmeisi için f aküllte dekanlarında (bulun-
durulur. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Yeni üniVersitıeler, fakülteler 'Ve bunlara yardım 

Yeni üniversite ve fakültelerin kurulması ve ilk tayinler 

MADDE 43. —̂ Yeni üniversiitefer ve faküiHteösr yüksek öğretim plânlaması çerçevesi içinde 
kurulabilir. 

Üniversiteler ve Jbir üniversiteye Ibağül olmayarak açılacak faküJtelteır, kuruluş (kanunlarında 
(aksine hüküm .bulunmadıkça bu kanun esasların:; göref kurulur. 

Bir ünjiiversiite içinde yeniden tfakiiStte, yüksek okul ve lokul açılması, falkülttelerin veya okul-
lıann bMeştirilI(mesi, ya da kaldırılması senatoların itteddalfi ve MM EğMm (Bakanınım onamı ile. ya
pılır. 
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(Geçici Komisyonun, kabul ettiği metin) 

MADDE 42. — Millet Meclisi metninin 42 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 43. — Millet Meclisi metninin 43 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Üniversite ive fakülteler, kendilerinle bağlı oimiak üzere, yemi enstitüler, bÜlim, îaraştırma, öğ
retim ve yayımı kurumları açmaya yetkilidirler., Bunların yönetim sekileri bağılı oldukları üniver
site veya fakültelerce bdirtiilMır. 

Bu ımıadde uyarınca açılacak (fakülte, yüksekl okul, okul,, »enstitü ve kurumHardan yeni ödemek 
ve kaidro altoıımiasMiı gerekta/remler için genel uısuKercl uyulur. 

Bir üniversite içinde açıltacak yeni fakültelerin kurulusunda istekleri iJe |görevlenldir)ilecek öğ-
ratim. üyeleri ısenaıtolaırın, yemi bar üniversitenin/ veya (bir üniversiteye bağlı (olmayarak 'açılacak 
fakültelerin kurullüşlarıııda istekleri Ula iülk görevtton-diriiltecek öğretim üyeSıeri, Yüksek öğretitm (Ku
rulunun tialebi ve Üniversitelerarası Kurulun (seçimi Ba it ayin olunurlar. 

Yeni üniversite ve fakültelerin faaliyete gevmesi 

MADDE 44. — Biri profesör foülmak üzere ®nj az yedi öğretim üyesi en aız iki yıl için görievîen-
felllmiiş [bulunmadıkça bir fakültenin Ikuruluşu tamamlanmış sayılmaz Ve o fakülte faaliyete geçe
mez., 

İki fakülte faaliyete geçmedikçe bir üniversite kuruluşunu tamamlamış olmaz. 

Yeni kurulan fakülte ve üniversitelerin organları 

MADDE 45. — Kuruluşunu tamamlamış f akü İtelerin dekan ve yöneltim (kurluları, aylıklı ve 
görevli bütün öğretim üyelerinden kurulu f akül te kurulunca seçilir. İlk yönetim kurulu, dekanın 
başkanlığında, yedi öğretim üyesinden kurulur. 

Bir üniversiteye bağlı olmayan fakültelerin dekanları rektörlere yönetim kurulları üniversite 
yönetim kurullarına, fakülte kurulları senatolara bu kanunla verilmi g-örevleıri kendi fakülteleri 
için yaparlar. 

Fakülte kurulunda en az beş profesörü 'bulunmayan fakültelerle ibir üniversiteye bağlı olma
yan fakültelerde profesörlüğe yükseltilme işlemleri üniversitelerarası kurulun görevlendiretceği 
üniversite ve fakültelere© müştereken yürütülür. 

Öğretim üyesi yardımı 

MADDE 46. — Yeni üniversite ve fakültelerin çeşitli, bilim dallarındaki öğretim 'üyesi ihtiyacı, 
Üniversitelerarası Kurulun her yılın Nisan ayı toplantısında ileriki yıl için tespit edilir. 

İhtiyaç duyulan öğretim üyelerinin (bilim dalı ve adet itibariyle İstanbul, Ankara ve İzmir'de 
kurulu üniversitelerden veya gelişmiş diğer üniversitelerden hangi oranda karşılanacağı da ka
rarda belirtilir. Bu kararlar usyannea üniversitelerden sağlanacak öğretim üyeleri, ilgili faküllte 
kurulunun görüşü alınarak aşağıdaki esaslara göre, iki sömestr için Senatoca seçilir. Şu kadar M, 
yılda bir yıl okutulan dersler için görevlendirme ayrı yıllarda olmak üzere birer sömestrdir. 

Bir öğretim üyesinin görevlendirilebilmesi için bağlı bulunduğu fakültede söz konusu bilim 
dalında birden çok öğretim üyesinin (bulunması ve geri kalan öğretim üyelerine düşecek ders, se
miner ve uygulamalı çalışma yükünün her öğretim üyesi için haftada üniversitelerarası Kurulca 
tespit edilecek saati aşmaması şarttır. 

Görevlendirme, öğretim Üyelerinden meslekteki kıdemi 25 yıldan az olanlar arasından, rek
tör ve dekanlar hariç, kur'a ile yapılır. Bir öğre tim üyesinin arzusu tercih sebebidir. 

Yukarıdaki belirtilen tarzda yeni kurulan üni versite ve fakültelerde görev ifa etmiş öğretim 
üyeleri aradan yedi yıl geçmedikçe ve sıra tamamlanmış olmadıkça arzusu dışında yeniden görev
lendirilemez. 

Üniversite öğretim üyelerinden herhangi birini, muvafakati alınmak şartıyle ilgili fakülte ku
rullarının teklif ve kararlarıyle başka üniversite lerin veya fakültelerin öğretim ve yönetim hiz-

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 281) 



— 39 — 

(G-eçiei Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 44. — Millet Meclisi metninin 44 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 45. — Millet Meclisi metninin 45 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 46. — Millet Mecisi metninin 46 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin.) 

metlerimde üç yılı aşmamak üzere kendi kadrolanyle naklen görevlendirmeye üniversite senato
ları yetkilidir. Bu şekilde görefvlen'dirtme, yeni kurulacak üıniıvetrfeiteler için ikinci fıkrada öngörülen 
ihtiyacı karşılamak üzere yapıüdığı takdirde, gö revlendirilenler laradan 12 yıl geçmedikçe istekle
ri dışında yeniden göretvlenıdirilemezler. 

Mahıruımryet bölgelerinde öğretim (yapan yerle sik kadrolu öğretim üyeleri de, istekleri halinde, 
aynı şartlar içerisinde gelişmiş üniversitelerde çalışmak üzere röltasyona tabi tutulurlar. 

Yeni üniversite veya fakültelere öğretim göre vlisi (tayini velya 40 ncı madde uyarınca dersle 
görevlendirme imkânları saklıdır. 

Hükümetin teklifi ve Senatonun kararı ile ihtiyaç duyulan hallerde, üniversite öğretim üyeleri 
her türlü hakları saklı kalımaık ve ünivtersiltedeki özlük haklarından 'da faydalanmak kaydayie, 
Devlet Plânlaımıa Teşkilâtı, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu ve benzeri {kuruluş1-
larda veya bakanlıklarda geçici süre ile görevlen dbilebilirlsr. 

Yeni kurulacak üniversitelere öğretim üyesi yetiştirilmesi 

MADDE 47. — Yeni kurulacak üniversiteler için öğretim üyesi yötiştiınmek üzere mevcut üni
versitelere efk kadrolar tahsis edilir. Bu (kadroların kullanılması ile ilgili esaslar, üniversitelerarası 
kurul tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle 'belirtilir. Bu kadrolara atanan doktora ve tıp
ta uzmanlık öğrencileri doktora yaptıktan veya topta uzmanlık yeiîtkisi aldıktan sonra kadrola-
riyle birlikte ilgili bulundukları yeni üniversiteye nakledilirler ve Üniversitelerarası Kurul mü
saade etmedikçe yetiştirildikleri üniversitede geçirdikleri süremin iki katı süre ile bağh oldukları 
üniversitede çailışmadıkça başka bir üniversitedje görev alamazlar. 

Yeni üniversitelerde hizmet ödeneği 

MADDE 48. — Yeni üniversite veya fakültelerde kadroya bağlı olarak görev yapanlar ile 46 
Bici madde uyannoa en az iki sömestr veya ayrı ayrı (bireır sömestr kadroya bağlı olmaksızın sü
rekli görev ifa edenlere verilecek «Kuruluş ve Sgelişme güçlüğü ödeneği» ile tıp fakültelerinde gö
rev alan öğretim üye ve yardımcılarına, bütün yıl devam eden Jbalstane /Ve enstitü hizmetleri için 
verilecek «Hizmet ödeneği» üniversiteler Personel Kanunu ile düzenlenir. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Memurlar ve diğer görevliler 

Rektörlük ve fakülte örgütleri 

MADDE 49. — Her üniversitede rektörün emrinde ve üniversite yönetim örgütünün başın
da bir genel sekreter ile (hizmetlerin gerekli kıldı ğı müdürler, hukuk müşavirleri ve bunların ma
hiyetlerinde büro ve iç hizmet işlerini yapmak üflere memurlar ve diğer görevliler (bulunur. 

Üniversite ve fakültelerin hukuk müşavirleri ve avukatları ile hukuk servisinde çalışan diğer 
personeli, mahkemelerle icra dairelerince hüktnolunup tahsil olunan avukathk ücretinden 10.2.1929 
gün ve 1389 sayılı Kanun ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun, 2 numaralı Kanun hük
münde Kararname ile değişik 146 ncı maddesi hükümleri çerçevesinde yararlanırlar. 

Bu personel arasındaki iş bölümü, rektörün onayından sonra uygulanmak üzere genel sekreter-
lerce yapılır. Saymanlık, özlük işleri, yazı işleri ve kitaplık müdürlükleri dışında yeni müdürlük
ler üniversite yönetim kurulunun teklifi ve senatonun uygun kararı ile genel hükümlere göre ku
rulabilir. 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 47. — Millet Meclîsi metninin 47 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 48. — Millet Meclisi metninin 48 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 49. — Millet Meclisi metninin 49 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Her fakültede dekanın emrinde ve fakülte yönetim örgütünün basında bir fakülte sekreteri ve 
maiyetinde büro ve iç hizmet işlerini yapmak üzere gereği kadar memur ve diğer görevliler bulu
nur. Bunlar arasındaki iş bölümü dekanın onayından sonra uygulanmak üzere fakülte sekreterle-
rince yapılır. 

Bir üniversiteye bağlı olmayan fakültelerle, bağlı olduğu üniversitenin bulunduğu şehir dışın
da kurulan fakültelerde bir hukuk müşavirliği ile hesap ve muhasebe işleri bürosu bulunur. 

Üniversiteler genel hükümlere göre sözleşme ile personel çalıştırabilirler. 

Rektörlük ve Fakülte personelinin tayinleri 

MADDE 50. — Üniversite Genel Sekreteri ile müdürler, üniversite Yönetim Kurulunun teklifi 
üzerine, fakülte sekreterleri ise Fakülte Yönetim Kurulunun teklifi üzerine rektör tarafından ta
yin olunurlar, üniversite Genel Sekreteri ile fakülte sekreterlerinin yüksek öğrenim diplomasına 
sahibolmaları şarttır. Özel meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, sözleşmeli 
teknik personel kullanabilirler. Bu görevlendirme,, rektör veya dekan tarafından yapılır. 

Özlük Haklan 

MADDE 51. — üniversite ve fakültelerle bunlara bağlı kurumlarda çalışan memur ve diğer gö
revliler hakkında bu kanun ile belirtilen hükümler dışında aksine hüküm bulunmadıkça genel hü
kümler uygulanır. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

öğretim ve öğrenciler 

Üniversitelere giriş ve Üniversite öğrenciliği 

MADDE 52. — üniversitelere giriş, insangücü plânlaması, üniversitelerin kapasiteleri, öğrencile
rin yetenekleri ve Yüksek öğretim Kurulunun önerileri dikkate alınmak suretiyle Üniversitelerara
sı Kurulca düzenlenir. 

Türlü bilim ve uzmanlık koîarmda bir meslek ve diploma sahibi olmak için üniversite kurum
larından biriııd?, öğretim ve Sınav Yönetmelikleri uyarınca kesin kayıt işlemini tamamlayarak veya 
kaydını yenileyerek öğrenim yapanlar üniversite öğrencileridir, 

Yönetmelikleri uyarınca doktora veya uzmanlık çalışması yapanlara doktora veya uzmanlık öğ
rencisi denir. 

Saymanlık müdür ve memurları Maliye Ba kanlığmca tayin olunurlar. 
Aylıklı memurların tayinleri fakültelerde dekanların, üniversite merkez örgütünde genel 

sekreterin teklifi üzerine rektör tarafından yapılır. 
Yardımcı hizmetler sınıfına girenlerden rektörlüğe bağlı olanları, genel sekreterin inhası 

üzerine rektör, fakültelere bağlı olanları fakülte sekreterinin teklifi üzerine dekan tayin 
eder. 

Memurların atanmasına ilişkin olarak üniversitelerin kendi kanunlarında mevcut bulu
nan ve bu madde ile bağdaşmayan özel hüküm 1er saklıdır. 

Öğretim 

ıMADDE 53. — Üniversitelerde, fakülte ve diğer kurumlarda, bu kuruluşların özellikle ve 
ihtiyaçlarına göre, çeşitli kademelerde, temel bilimler, lisans, yüksek lisans, uzmanlık ve dok
tora düzeylerinde yapılacak öğretim ve verilecek diplomalar, üniversite veya fakülte kurul-

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 281) 



— 43 — 

(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 50. — Millet Meclisi ımetninin 50 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 51. — Millet Meclisi metninin 51 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 52. — Millet Meclisi metninin 52 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 53. — Millet Mecisi metninin 53 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

larınca hazırlanan öğretim plânına ve bu plân daki sıra ve şartlara göre öğretim ve sınav yö
netmeliklerinde düzenlenir. 

Aynı meslek ve bilim dallarında öğretim yapan farklı üniversiteler kuruluşlar arasında ya
tay ve dikey geçişlerin ne yolda yapılacağı, üniversitelerin görüşleri alınarak ve bu kuruluş
lar arasında öğrenci dağılımı dengesiyle sosyal şartlar gözönünde tutularak üniversiteler
arası kuralca düzenlenir. 

Aynı meslek ve bilim dallarında öğretim ya pan farklı üniversiteler kuruluşlarda öğretim, 
metot, kapsam ve öğretim süresi bakımından benzerlikler olması ve böyle bir öğrenimden sonra 
kazanılan unvanların aynı veya kazanılan hakla nn eşdeğer olması hususu üniversitelerarası ku
rulca düzenlenir. 

Yüksek lisans düzeyinde öğrenim yapanlar, 3 2 nci maddenin 1 nci fıkrası ile doktora ve tıp
ta uzmanlık öğrenimi yapanlara sağlanan hak lardan yararlanırlar. 

Öğrenim süresi 

MADDE 54. — Bir öğrenci kural olarak, üniversite içerisindeki öğrenimini, içinde bulunduğu 
öğretim kademesi için öngörülen normal öğreti m süresinin en fazla yarısı kadar ek bir süre içe
risinde bitirmekle yükümlüdür. Bu süre içe risinde öğrenimlerini, ilgili yönetmeliklerin !be-
lirttikleri meşru ve makbul bir sebebolmaksızı n, tamamlayamayan veya tamamlayamayacakları 
anlaşılan öğrencilerin üniversite ile ilişkileri kesilir. < 

Öğrencilere yardım 

MADDE 55. — Üniversite senatoları, bütçeleri ödeneğinden lisans, lisans üstü ve doktora 
veya uzmanlık öğrencilerine yapılacak her türlü yardımlarda uygulanacak esasları koymaya 
yetkilidir. Senatoların bu konudaki kararlan, üniversite, fakülte veya yüksek okul yönetim 
kurullarınca uygulanır. 

Devlet adına üniversitelerde yatılı veya burslu olarak yetiştirilecek öğrencilerin sayılan 
ve genel şartlar dışında aranacak özel kabul şartlan, üniversitelerin düşünceleri de alınmak 
suretiyle her yü ilgili /bakanlıklarla Millî Eğitim Bakanlığı arasında kararlaştınlır ve üni
versitelere öğrenci yazılması başlamadan en az bir ay önce bildirilir. 

Yatılı veya burslu olarak Devletçe üniversitelerde okutulan öğrencilerin yazılma, lâboratu-
var, tastîkname, sınav, diploma ve sair harç ve ücretleri ile ilgili bakanlıklar veya idarelerce 
ödenir. 

Burslar, öğretim kurumlarının kapasiteleri ve kalkınma plânlan hedefleri dikkate alınarak 
Yüksek 'Öğretim Kurulu tarafından, dengeli bir şekilde dağıtılır. 

Sosyal hizmetler 

MADDE 56. — Üniversiteler, Yüksek öğretim Kurulunun yapacağı plân ve programlar 
uyarınca, öğrencilerin beden ve ruh sağlığının korunması, beslenme, çalışma, dinlenme Ve boş 
zamanlarını değerlendirme gibi sosyal ihtiyaçlannı karşılamak ve bu amaçla, ilgili kamu kuruluş
ları ile de işbirliği yapmak suretiyle, öğrenci ve mezunlarına üniversite içinde ve dışında iş bul
ma servisleri kurmak ve çalışma şartlannı düzenlemk, mediko - sosyal merkezler, yurtlar, öğren
ci kantin ve lokantalan açmak, toplantı ve sinema, tiyatro salonlan, spor salon ve sahalan, 
kamp yerleri temin etmekle ve bunlardan öğrencilerinin ı&n iyi şekilde yararlanmalan için gerek
li tedbirleri almakla görevlidirler. 

Birden fazla üniversitenin bu alanlarda müşterek plânlama ve malî yardımlaşma suretiyle 
ortak kuruluş meydana getirmeleri de mümkündür. 
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(G-eçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 54. — Millet Meclisi metninin 54 ncü maddesi aynen kabul ediliştir. 

MADDE 55. — Millet Meclisi metninin 55 ncl maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 56. — Millet Meclsi metninin 56 ncı maddesi aynen kabul ediîimiştir. 
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Ders kitaplarının ve teksirlerinin basılması 

MADDE 57. — öğretim, üye ve yardımcılarının ders kitapları ve teksirleri ilgili üniversi
teler, fakülteler ve yüksek okullarca bastırılır veöğrencilere maliyetlerini aşmayacak fiyatla sa
tılır. Ders aracı olarak kullanılan kitap ve teksirleri öğretim üye ve yardımcıları kendi hesap
larına bastıramazlar. Bu konuda uygulanacak esaslar ve ödenek telif haklan üniversitelerarası 
kurulca hazırlanacak ayrı bir yönetmelikle beHrtilir. 

iki yıl içinde üniversite ve öğretim birimleri tarafından bastırılamayan kitapları öğretim üye
leri kendileri bastırabilir. Bu takdirde üniversite yönetim kurulu kitabın fiyatını, maliyetinden 
aşağı olmamak üzere tespit eder, 

öğrençilerin yönetime katılmaları 

MADDE 58. — öğrencilerle ilgili konularda, gereken hallerde ve fakülte kurulu karar verdi
ği takdirde dinlemek amacıyle bir öğrenci temsilcisi seçilir. Temsilci fakülte yönetim kurulunun 
gözetimi altında, yılda bir kere fakülte öğrencilerinin en az % 60'inin iştirakiyle yapılacak se
çimlerde gizli oyla ve bir yıl süre için, yedeği ile birlikte seçilir. 

Temsilci seçilebilme'k için, ilgili Sınav Yönetmeliğine göre normal süre içinde sınavlarını başar
mış olmak, adlî veya inzibatî bir ceza almamış bulunmak gerekir. Birinci sınıf öğrencileri temsilci 
seçilemezler. 

Temsilciliği süresince, taksirli suçlar haricolmak üzere, adlî veya uyarmadan ağır inzibatî bir 
ceza alan öğrenci temsilcisinin temsilcilikle ilişiği kesilir. 

Seçimlere ilişkin şikâyetler ilgili fakültenin yönetim kurulunca (incelenir ve kesin karara bağ
lanır. 

öğrenci temsilcisinin seçimleri ile ilgili diğer hususlar bir yönetmelikte belirtilir. Üniversite
ye bağlı bir fakülteye bağlı yüksek okul kurullarına öğrenci temsilcisinin katılması yukardaki 
esaslar dahilinde yürütülür. 

ONUNCU BÖLÜM 

Disiplin ve Ceza İşleri 

fry(/ula-nacak Jıükütnlcr 

MADDE 59. — öğretim üye ve yardımcıları ile üniversite veya fakütlere bağlı olarak kuru
lan öğretim ve araştırma kurumlarında öğretim ve araştırma görevi alanların ve -memurların (di
siplin işlerinde bu kanun ve Devlet Memurlan Kanunu hükümleri, öğrencilerin disiplin fişlerinde 
bu kanun ve Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

Öğretim üyelerine ve öğretim yardımcılarına verilecek-disiplin cezaları 

MADDE 60. — Üniversite öğretim üyelerinden ve öğretim yardımcılarından bu kanun ge
reğince yükümlü oldukları ödevleri uygun yolda yerine getirmeyenlere veya meslek vakar ve 
haysiyetine uymayan hareketlerde bulunanlara aşağıdaki disipMtı ceaalaruıdan (bîri verilir \< 

a) Uyarma : Görevde daha dikkatli davranılması gerektiğini bildirmelkitâr. 
b) Kusur bildirme : Görevde ve davranışta; kusurl'uJ sayılmaktır. 
c) Kürsü veya bölüm başkanlığından uzSalklaştırma : öğretim üyesini kürsü veya (bölüm baş-

kanilığındaıi ayırmaktır. 
e) Kısa süreli durdurma : Bulunulam kademe ve deirecede iMemeinin aıltı ay ıdımıdııınıJlıma-

sıdnv 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 57. — Millet Meclisi metninin 57 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 58. — Millet Meclisi metninin 58 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 59. — Millet Meclisi metninin 59 ncıı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 60. — Millet Meclisi metninin 60 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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d.) Uzun s iMi durdurma : Bulunulan fealdeme ve derecede üerfieınenin bir, birbuçuk veya 
Skü yııl durduruillmaısıldır. 

ıe) Geçici olarak görevden çıkarma : KaJdrosu ısaklı kalmak suretiyle bir taydan laüıta. aya (ka
dar aylıksız olarak geçici süne ile görevinden çıkarmaktır., 

f) Görevinden çeMımiş sayma : Görevle iöfekiniin, istekle olmuşçasına kesfcesMir. 
g)' Üniversite öğretim melsüıeğinden çıkarcıma ;: Üniversite öğreticin tmiasleğinden, bdir daha aıhm-

mıaımak üzere çıkarılmadın". OBu cezaya ıçarptarıîlianlar akademik unvanların!i kullanamazlar. 
Bu cezalanın verileceği haüler üniversitelerarası Ikurulîca yapılacak Disiplin Yö t̂taeffiijğindıe be-

İrifcilr, 
h) H3er türlü öğrenim ve öğretim inak ve hürîüyetilerini kötüye kullanarak; tasan Ihak Ve hür-

riyeltleriinii veya Türk Devletinin ülkeısi ve nııiSiîe'tiyle bölünmez bütünlüğüne veya dil, ırk, sınıf, 
din ve mezhep iayırımına dayan/arak; nitelikleri Anayasalda belirtilen Cumhuriyeti ortadan teall-
dırmıak (için her ne suretle olursa olsun gösteri, te-kin ve propaganda yapan (veya anıarşik hareket
lere katılan 'öğretim üye ve yardımcıları hakkında harekelilerinin takdir olunacak ağırlhik dierfâce-
sine göre yukarıdaki hükümlerden biri uygulanır, 

Disiplin soruşturmalarında usul 

MADDE 61. — İBir faküdenim öğretim üye *ve yardımcılarını ilgiHendineln işlerde dekan, birden 
fazfla fakültenin eğretim üye ve yardımcılarını veya bir dekanı ya da rektörlüğe bağlı kurulukları 
ilgilendiren işlerde rektör, herhangi (bir 'disiplin suçu işlenidiğM önerilse, gecikmeksiziln işi baş
kanı bulunduğu yönetim kuruluna götürür. İlgili yönetim (kurulu, suç haberinin açıkça aisılsıız 
olduğunu görürse, disiplin soruşturması yapılmasına yer iolmadığına aksi hailde disiplin soruştur
masının yapılmasına karar verir ve (bir veya birden fazla soruşturmacı seçer. 

(Soruşturma sonunda yönetim ıkuruüü, ya ıdisiplücn cezasını gerektiren bir duru'm olmadığına, 
ya 60 ncı imaddenin (a) veya (b) bentlerindeki esaslardan birinin verilmesine, yahut (diğer benıt-
leıidlelki cezalardan biriniin ISenajtoya teklif ıddillmasiıre karar verir. Yönetim kurulu {karar verme-
den iönce hakkında ısoruşturma yapılan ıkimseye savunma imkânı verir. Tanınan süre içinde fcözlü 
veya yazıılı savunma yapmayanlar bu haklarından vazgeçmiiş sayılırlar. 

Yönetim Kurulunun teklifi üzerine dosya kendisine gelen Senato, öğretim üyelerinden kurulu 
üç kişilik bir (inceleme komisyonu seçer. Komisyon gerekli g'örürse ıek soraştuııtma yapar ve Se
natoca verilecek karar hakkındaki mütalâası i?e birlikte raporunu Senatoya isuniar. 

'Senato; ya disiplin cezasını gerektiren bir durufm olmadığına, ya 'da 60 ncı maddede sayıllan 
disiplin cezalarından birinin veıüılmıeisine karar verir. 

Disiplin ısorustıırması öncelikle ve geciktirilmeksiziın yapılır ve karlara bağlanır. Bu hulsulsu 
sağlamaktan soruşturmacı ve dekan veya rektör sorumludur. 

Disiplin cezaları yazı ile ilgiliye bildirilir V3 uyarma cezası hariç kütüğe geiçirilir. 
Rektör hakkında yapılan disip^m kovuşturrması üniversite denetlemje kurulunca ftayin 'edilecek 

bir somışturmacı tarafından yürütülür. 

İtiraz 

MADDE 62. ı— Yönetim kurullarının disiplin kararlarına karşı ilgililerce senatoya, kanarın 
bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde İtiraz (edilebilir. Senatoca verilen kararlar kesinidir. Yar
gı yolu açıktır. 

Memurların disiplin işleri 

MADDE 63. — Üniversite ve fakültelerle bunlara bağlı 'kurumlarda görevli anıemurların disip
lin işlerinde ısoruşturma yaptırma yetkisi, fakültelerde dekanlara, ireflitörlükte ıre^örlere Bittir. 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 61. — Millet Meclisi metninin 61 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 62. — Millet Meclisi metninin 62 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 63. — Millet Meclisi metninin 63 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Bunlar hakkımda Devlet Memurları Kanununun! 125 nci [maddesinin (a), (b), (c) ıbenitffieriimds ya
zılı icezailaır, fakültelerde dekanlar, rektörlükte ve üniversiteye bıağli kurumlarda ç&Iışanllar İçin 
rdktöriler tarafındian; (ç), (id) ive (e) bcnfeimde yazılı cezalar fakültelerde yönetim kurulları, 
rektörlükte gemel sekreterin fbaşkaaılığınldia üniversite personeli işleri ve yazı Meri nıfiMürllerin-
den Ikunıüu (Memurillar idliısipllin (komisyonu) tariafmdarj verilir. 

Bu cezalara karşı 15 jgiitn dıçindle üniversite lyonstim Ikumluuıa itiraz leldiîebilir. 
Fakülte |s:e!krelterleri jfflje üniversitedeki Enemuırların Ve dilsipiliu komisyonu üyalerimin disfilplm 

Merimde isoruşitıırnıa rektör tarafından yapftaıflır. Bunlar hakkında, Deylejt Menıurlları Kanunu
nun 125 .îıci maıdldeslimiın (ıa), .'(lb), (c) Ibıenltflıertimıdie yazıca cezalar ırtelktör tarafından; (ç), (d) ve (e) 
beautöieıinde yaizıh Cezalar üniversite yönetim (kurulu itaralfunidaın veriffir. 

Re&itör tarafından vermen cezalara (karşı 15 gün içiındo üniversite yönetim Ikuruıluna; üniüversi-
tie yönıefîlilm (kurulu tarafımdan. vedılıen cezalara karşı aynı süre içinde üniversite senatosuna itiraz 
edftsIbFlîT. 

Diğer hususlarda Devlet Mielmurlları Kanunu hiikiiımtai uygulanır, 
D'isüp'I'im scırudturmlasında Gıa/klkında soru t̂uırtmıa yapıdan kltoeye savunmasını yapma imkânı vs-

raCıir. Tartman süre içinde ısöalüi veya (yazılı ısavunmıa yapmayanlar bu haklariinldan vazgeçmiş jsayı-
hrüar, 

Dilslilplin soraşturnıaısı oniceiIiMie ve geciMirilmeksMn yapfiır ve karar (bağlanır. 
Disiipjlin cezaları yazı ile İlgiliye bildirilir Ve uyanma cezaisi 'hariç kütüğe geçiıriliîr. 

Öğrencilerin disiplin işleri 

MADDE 61 — Üniversite içinde veya dışında üniversite öğrencileri sıfatına, şeref ve 
haysiyetine aykırı harekette bulunan; üniversitenin sükûn ve huzurunu ve çabama düzeni
ni bozan; üniversite mensuplarımın şeref ve haysiyetine veya şahıslara tecavüz eden veya saygı 
dışı devranışlar&a bulunan öğrencilere; bu kanun ve «Üniversite öğrenci Disiplin Yönetmeliği» 
uyarınca: Uyarma, kınama, bir Ihaftadan bir aya kadar üniversiteye devamdan menedilme, bir ve
ya iki yıl için üniversiteye devamdan imenedilme veya üniversiteden çıkarma cezaları verilir. 

Bir fakülte binasında ve eklentilerinde veya bir fakülteye tahsis edilmiş diğer yerlerde işle
nen disiplin suçlarında kovuşturma yapmaya o fakülte dekanı ve ceza vermeye o fakülte yöne
tim kurulu yetkilidir. Rektörlük binasında ve eklentilerinde doğrudan doğruya üniversitelere 
bağlı kuruluşlara tahsis edilmiş yerlerde ve üniversitenin fakültelere tahsis edilmemiş yer
lerinde, ya da üniversite dışında işlenen disiplin suçları hakkında kovuşturma yapmaya rek
tör, ceza vermeye de üniversite yönetim kurulu yetkilidir. 

Kovuşturma ile yetkili dekan veya rektör, bir veya birkaç soruşturmacıya soruşturma yap
tırarak sonucunu ilgili yönetim kuruluna havale eder. 

Rektör veya dekan, doğrudan doğruya uyarma cezası verme ve gereken hallerde tedbir ola
rak hakkında soruşturma yapılan öğrenciyi üniversite binalarına girmekten menetme yetkisini 
haizdir. Bu tedbirin bir haftadan fazla sürebilmesi için bu hususta yönetim kurulunun karar 
vermesi gerekir. 

Disiplin soruşturmasına muttali olunduktan sonra en geç bir hafta içinde başlanır ve bir ay 
içinde sonuçlandırılır. 

Hakkında kovuşturma yapılan öğrenciye savunma imkânı verilir. Tanınan süre içinde savun
ma yapmayan öğrenci bu hakkından vazgeçmiş sayılır. 

Disiplin cezaları ilgili öğrenciye yazı ile bildirilir ve durum, kendisine burs veya kredi ve
ren kuruluşlara da duyurulur, üniversiteden çıkarma dışındaki cezalar kesindir. Üniversite
den çıkarma kararlarına karşı 15 gün içinde Senatoya itiraz edilebilir. Kesinleşen ceza öğ
rencinin dosyasına ve kütüğe işlenir. Üniversiteden çıkarma kararı bütün üniversitelere bildi-
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 64. — Millet Meclisi metninin 64 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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rilir. üniversiteden çıkarma cezası verilen öğrenciler, aradan beş yıl geçmesi ve cezayı veren or
ganın müsaade etmesi şartıyle üniversite giriş imtihanlarına, katılabilirler ve öğrenimlerine ye
niden başlarlar. 

Yukardaki esaslar üniversite veya fakültelere bağlı yüksek oku! ve okullarda da kıyasen uy
gulanır. 

Ceza soruşturma usulü 

MADDE 65. — Üniversite öğretim üyelerinin, öğretim yardımcılarınım ve diğer memurların gö
revleri dolayısıyle, ya da görevlerini yaptıkları sırada işledikleri ileri sürülen suçlar üzerine, 
ilk soruşturma rektörün tayin edeceği uygun sayıda soruşturmacı tarafından yapılır. Rektörün iş
lediği ileri sürülen suçların soruşturmacıları, kendisinin katılmayacağı bir toplantıda üniversite 
senatosu tarafından tayin edilir. Bu toplantı, öğretim üyeliğinde en kıdemli rektör yardımcısının 
çağrısı üzerine ve onun başkanlığında yapılır. 

Bu maddeye göre tayin edilecek soruşturmacıların, en az, sanığın akademik unvanına sahip bu
lunması şarttır. 

Bu maddenin hükmüne giren bir suç fakültelerde veya onlara bağlı kurumlarda işlendiğinde, 
gecikmesinde sakınca bulunan hallerde dekanlar önsoruştuırma yapar, ya da yaptırabilirler. Bu 
takdirde, dosya gereğinin yapılması için en geç bir hafta içinde rektörlüğe gönderilir. 

Soruşturmacıların öğretim üyeleri ve yardımcıları hakkında düzenleyecekleri dosya, rektör 
tarafından, rektör hakkındaki soruşturma da en kıdemli rektör yardımcısı tarafından Danıştaya 
gönderilir. Son soruşturmanın açılıp açılmamasına Danıştayın yetkili dairesi karar verir. Bu ka
rara ilgililerce yapılacak itirazlar Danıştay Genel Kurulunda incelenerek karara bağlanır. 

Memurlar hakkında son isoruşturmanm açılıp açılmamasına üniversite yönetim kurulunca ka
rar verilir. Bu karara karşı itirazlar Danıştayım yetkili dairesinde incelenerek karara bağlanır. 

Bu madde hükümlerine göre tayin edilecek soruşturmacılar tarafından yürütülen ilk soruştur
ma sırasında, bir hâkimin yapması gereken tutma, arama, zabıt gibi işlemlerin yapılmasına ih
tiyaç duyulduğundan bu hususta soruşturmacı ya da soruşturmacıların talebi üzerine, asliye ceza 
hâkiminden karar alınır. 

Devletim ülke ve millet bütünlüğü, hür demokratik rejim, nitelikleri Anayasada yazılı 
Cumhuriyet aleyhine işlenen ve doğrudan doğruya Devlet güvenliği ile ilgili bulunan suçla
rın ve suçluların kovuşturulmasında yukarda yazılı usul uygulanmaz. Bu hallerde kovuştur
mayı Cumhuriyet Savcısı bizzat yapar ve sonucuna göre yetkili mahkemede kamu davası açar, 

ONBİEİNCİ BÖLÜM 

Güvenlik Tedbirleri 

Organların güvenliği sağlama görevleri 

MADDE 66. — üniversitelerle 'bir üniversilteye bağlı kurumların ve bağımsız fakültelerin yetke
li yönetim organları, öğrenlim ve öğretüm hürriyetlerimin (korunması ve bütün (görevlerin düzenli se
kide yerine getirilmesi için her türlü tedbiri ahmakla yükümlüdür. 

EeMör, acele halUierdie dekan veya bağlı kurühıı yeöküC'iffieıri, üniversite binaları veya ekleri içlim
de, üıuitveKStemin imkânları iiîıe ömilemımesd mıümMın görülmieyem olaylarım 'cereyanı iihtSinııaiIii karşısın
da, zabıtadan yardım talebedebilir. Bu talsep derhal yerin© getirilir. 

Zabıta, isuçlarım ve suçlularım kovuşturulması ilcim, herhangi bir davet ve izne bağlı olmaksızın 
ündiverüilte bimıalanom ve »eklerime her zarnıam girebilir. Bu takdirde, giiriş sebebinim niteltiğine göre, 
ilgili üniversite rektörlüğü 'veya bağımsız fakültelerin dekanlığı teşebbüsten haberdar edinebilir. 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 65. — Millet Meclisi metninin 65 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 66. — Millet Meclisi metninin 66 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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İlgili kurumlar, kovuşturma dolayısıyle zıaibıta kuvvetlerine, genelken her türlü yardım ve kolay
lığı göstermekle yükümlüdür. 

Fakültelerin kapatılması veya çalışmaların tatili 

MADDE 67. — Faküliteideki düzenin sarsılması ve kamu hizmeıtfelnıin görülmeisilnin güçleşmesi 
hallerinde ile düaeni koîmmak için gereikirse, deikander&lerd ve çalışmaları ü(ç gün için kısmen veya ta
mamen taJtil edebileceği gibi aynı süre için fakülteyi taimaimen de kapataibilir. 

Dekan bu yeltlMısinli kullanınca en kısa zamanda fakülte yönettim kurulunu toplantıya çağırır, 
yönetim kurulu t a t ! veya kapatma kararısnı kalldıralbilelceği giıbi bir hafta daha uzatahiliir. Daha 
uzun süre tatil vöya kapaitma 68 nci maddödekü hükümlere bağlidır. 

Üniversitenin kapatılması veya çalışmaların tatili 

MADDE Q8. — Üniversitedeki kamu hizmetimin tamamen vejya fausımen güçleştiği haillerle, iç dü
deni korumak için gerekli olan hallerde relktörybiir veiya hiırkaç fakültenin ders ve çalışmalarını 
kısmen veya tamam'en bâr hafta içün tatil edehdleceği gibi, bir veya birkaç fakülteyi, ya da üniversite
yi kapatabilir. 

Rektör bu yetkisini kullanınca en kısa zamania üniversite yön'eıtüim kurulunu toplantıya çağı
rır. Yönetim kurulu tatil veya kapaitma karannı kaldıraJbileceği ğilbi, gerekirse, düğer fakültelere 
de teşmil edebilir ve durumu her ay yeniden incelemek şartı ile, tatiil veya kapatma «üresini bir yılia 
kadar uzatabilir. 

Kapatma kararı en büyük mülkî âmire derhal bildirilir. 
Kapatılmış 'olan fakülte ve üniversite binaları ve eklentileri güvenliik kuvvetlerince muhafaza 

altına alınır. 

Hükümetin idareye elkoyması 

MADDE 69. — üniversite'lbrle onlara bağlı kuruluş 've kurumlarda veya biir ünüivertsilfceye bağlı 
olimayan fakültelerde, öğrenim ve öğretim hürriyetlerinim tehlikeye düşmieisi ve bu tehlikenin üni
versite organlarınca önlenmemesi; veya üniversite organlarınca alınan tedbirlerim gereken sonucu 
vermemesi; 

Anayasada yer allan hak ve hürriyetlerden herhangi birâsiinin, insan hak ve hürriyetlerini veya 
Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü veya dil, ırk, sınıf, din ve mezhep ayı
rımına dayanarak niltelilkleri Anayasalda belirtilen Cumhuriyeti 'ortadan kaldırmak kasdıyle kulla
nılması; hallerin'de Bakanlar Kurulu, ilgili üniversitenin veya üniversiteye bağlı kuruluş ve ku
rumların veya üniversiteye bağlı olmayan fakültenin idaresine belli bir süre ile el koyabiffir. Elkoy-
ma karan Resmî Gaizetede yayımlanır. Yayımlanmayı müteakip 48 saat içinde Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Birleşik Toplantısının onanıma sunriur. Elkoyma süresi 2 ayı geçmez. 

Ancak, her defasında 2 ayı geçmemek üzere süre uzatılabilir. Uzatma karan, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Birleşik Toplantısının onamına sı Iralur. 

Elkoyma halinde Bakanlar Kurulunun yetkileri 

MADDE 70 — Ellkoyma halinde Bakanlar Kurulu : 
a) Üniversite ve bağlı kurum organlarında veya üniversiteye bağlı olmayan fakültelerde gö

revli bulunanların 'tümünün veya biir kısmının yönetim görevlerine sön vermek; yöne/tim görevleri
ne son verilenlerin yerine yenilerin^ seçmek; 

b) Elkoymayı gerektiren durumun doğmasına sebefbolanların tespiti, bunlar ve failleri hak
kınca gerekli disiplin ve ceza kovuşturmasını yaptırmak, 
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MADDE 67. — Millet Meclisi metninin 67 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 68. — Millet Meclisi metninin 68 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 69. — Millet Meclisi metninin 69 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 70. — Millet Meclisi metninin 70 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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c) üniversitede ve bağlı kuruluşlarında görevli kişilerden ĝecreSküâ görülenleri, kovuşturma so
nuçlanıncaya kadar veya kovuşturma sonucunun gerekli kıldığı hallerde kesin sonuç alınıncaya 
kadar görevlerimden uzaklaştırmak; 

ç) Elkoyma süresince, üniversiteyi veya bağiı kuruluşlarını veya bir üniversiteye bağlı olma
yan fakülteleri kısmen veya tamamen geçici veya sürekli olarak kapatmak veya açmıaik; 

d) Eloymayı gerektiren durum ve olaylar dolayısıyle gerekli görülen öğrencileri ün&versıilte-
ye veya üniversiteye bağlı kuruluşlara veya üniversiteye bağlı olmayan fakültelere devamdan ge
çici olarak men etmek veya men'i kaldırmak; 

Yetkilerine saMptir. 
Elkoyma hailinin kaldırılmasından sonra, kesin bir yargı kararı almadıkça Bakanlar Kurulunun 

(b) ve (c) bentlerine göre almış bulunduğu kararlar yürürlükte kalır. 

ONlKtNCI BÖLÜM 

Malî Hükümler 

Genel Esaslar 

MADDE 71. — üniversitelerin bütçeleri, genel ve katma bütçelerin bağlı olduğu esaslara uygun 
olarak yürüdüğe konulur ve denetleniir. üniversite Merkez örgütü ille doğrudan doğruya üniversite
ye bağll kurumların ve her çeşit yatırım harcamalarının ita âmiri rektördür. Rektör diğer görevli
lere ita amirliği yetkisini uygun gördüğü ölçüde tanıyabilir. Tahakkuk memurlarını rektör tayin 
eder. Fakültelerin ita âmirleri dekanlartdir. Dekan, diğer görevlilere ita amirliği yetkisini uygun 
gördüğü ölçüde tanıyabilir. Tahakkuk memurlannı dekanlar tayin eder. İta amirliğinle ilişMn ola
rak üniversitelerin kendi kanunlarında mevcut bulunan ve bu madide ile bağdaşmayan özel hüküm
ler saklıdır. 

üniversitelerin bütçe tekliflerinde yatırımlara ve bu yatırımlara ilişkin diğıer harcamalara ait 
ödeneklerin yüksek öğretim kurulunca hazırlanan genel plân esaslarına uygun olması şarttır. 

Üniversitelerin gelir kaynakları 

MADDE 72. — üniversitelerin ve bunları oluşturan fakülte ve kuramların gelir kaynakları şun
lardır : 

a) Her yıl bütçeye konacak ödenekler; 
b) Özel idare ve belediyelerce ve kurumlarca yapılacak yardımlar; 
d) Üniversite, fakülte ve bunlara bağlı kurumlarca alınacak hare ve ücretler; 
ç) Yayın satış gelirleri; 
d) Üniversite, fakülte ve bunlara bağlı kurumların taşınır ve taşınmaz maUarının geiMeri; 
e) Döner sermayeli işlerden elde edilecek kârlar; 
f) Bağışlar ve vasiyetler. 

Malî Kolaylıklar 

MADDE 73. — Kanunun 6 ncı maddesinin (!) fıkrasına göre öğrencitaden alınacak ücret 
ve harçlar, yıllık 3 000 lirayı geçmemek üzere her üniversSlede kurulacak «Öğrendi Fonu»'na ya
tırılır. Bu Fon özellikle lisans ve llisamis sonrası başarılı ve muhtaç öğrenciler için burslara ve dliğ-er 
yardımlara tahsis edilir. Bunun dışında bu fon sosyal, kültürel ve sportif tesislerin kurulimaisı, 
işletilmesi, öğrencilere düşük fiyatla kitap ve tekdir sapanıması amaçlan için de kullanılabilir. Fo
nun yönetim, işletme ve denetim esasları senatolarca tespit edilir. Her yıl sonunda fondan artan meb
lâğ gelecek yılın fonuna eklenir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 281) 



— 57 — 

(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 71. —Millet Meclisi metninin 71 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 72. — Millet Meclisi metninin 72 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 73. — Millet Meclisi metninin 73 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 281) 



— 58 — 

(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Giriş imtihanlarında alınan kaydiye ücretleri «!bu imtihanı yapan kuruluşun» yönetim ve yatı
rım harcamalarında kullanılmak üzere ayrı bîr fanda toplanır, i ta âımdri ü gSHa rektördür. 

üniversiteler ve bunlara bağlı kurumlara yapılacak her türlü bağış ve vasiyetler, vergi, resiim 
ve harçlardan muaftır. Bağış ve vasiyetlerim kuDamtoıasınlda bağış ve vasiyetti yapanların konduk
ları, kanuna göre muifceiber kayıtlara ve şartlara uyulur. Gelir veya Kurumlar Vergisine tabi mü-
kellsf'er tarafından üniversitelere makbuz mukabilinde yapılacak nakdî bağışlar yıllık beyanna
me il6 bildirilecek gelirlerden ve kurum kazancından indirilir. 

Üniversiteler tarafından öğretim, eğitim ve araştırma maksadı ile ithal edilen veya bağış yolu 
ile gelen makine, alet ve cihazlarto, ecza ve malzeme, her türlü vergi, resiim ve haçlardan muaftır. 

Üniversite, fakülte ve bunlara bağlı kurumlar tarafından yapılan bilim ve teknik inceleme ve 
araştırma ile yayımların gerektireceği her türlü giderler hakkında, 2490 sayılı Kanu nun hüküm
leri uygulanmaz. Bu itelerde uygulanacak esaslar senatolarca belirtilir. 

Üniversitelerin inşaat, makine, ve teçhizatı ile ilgili işlerinde 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye 
Kanununun 135 nci maddesi ile 2490 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz. Bu işlerde uygulanacak 
•esaslar senatoca hazırlanacak bir Yönetmelikle belirtilir. 

Döner sermaye 

MADDE 74. — Üniversitelerde ve bunlara bağlı kuruluş ve birimlierde; yetkili organın teklifi Ve 
Yüksek Öğretim Kurulunun onayı ille döner »emaye işleltaıeleri kurulabilir. Verilecek sermayenin 
miktarı kendi kanunlarında veya bütçe kanunlarında gösterilir. 

Döner sermaye işletmelerinin faaliyet alanları, sermaye limitleri, işletme ile ilgili idarî işlemle
rin yürütülmesi esasları ve muhasebe usulleri, Maüye Bakanlığının olumlu mütalâası alınmak su* 
tiyle hasırlanacak yönetaneHlikte beilirtüîür. 

Kurulacak döner sermaye işletmelelri, 1050 sayılı Muihaselbe-i Umumiye ve 2490 sayılı Artırma, 
Eksiltme ve ihale kanunlarına talbi değildir. Ancak malî yılın bitiminden itibaren dörit ay Minide 
hazırlanacak bilanço ve ekleri ile, bütün gelir ve gider belgeleri denetim için Sayışttoya ve birer 
örneği de aynı süre içinde Maliliye Bakanlığına verilir. 

Özlük haklar t 

MADDE 75. — Üniversite öğretim üyesi ve yardımcılarının özlük hakları konusunda bu kanun
da belirtilmeyen hususlar üniversite personel kanununda düzenlenir. 

ONüÇÜ^vCÜ BÖLÜM 

Çeşiltli Hükümler 

Üniversiteye Dönüş 

MADDE 70 — Üniversite öğretim üyesi veya yardımcısı iken Bakanlar Kurulu üyeliğine, 
Cumhuriyet Senatosu üyeliğine veya Milletvekilliğine seçilerek üniversiteden ayrılanlar dışarıda 
geçirdikleri süreler hesaba katılmak ve buna göre aylık dereceleri yükseltilmek, kadro ve meslek 
unvan ve sıfatlarını kazanma ile ilgili hükümler saklı kalmak şartıyle bu kanun hükümlerine gö
re üniversiteye dönebilirler. 

Oyluma ve kararların açıklanması 

MADDE 77. — Bu kanunda sözü geçen jüri ve kurullarla, fakülte ve üniversite kurullann'da 
ve senatoda her üye oyunu kaJbul veya ret yolunda vermekle ödevlidir. Çekinser oy ret sayılar. Ka
nunlarda, tüzüklerde, yönetmeliklerde öngörülen -seçimler ve tayin kararları gizli oyla yapılır. 

Cumhuriyet Senatosu ı(!S. 'Sayısı : 281) 



— 59 — 

(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 74. — Millet Meclisi metninin 74 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 75. — Millet Meclisi metninin 75 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 76. — Millet Meclisi metninin 76 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 77. — Millet Meclisi metninin 77 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Fakülte kurulunda nisabın hesaplanmasında yurt dışımda g'örevlendiıriilımİB bulunanlar sayıya 
katılmazlar. 

Organlların kararlarını yalnız rektör veya dekanlar ile yetki verecekleri kimseler açıiklayaJbilir-
ler. Organlarda yapıllan konşniaillan, alınan kararları, özel bir maksada dayalı olsun veya olmasın 
organ dışına sızdırarak veya yayarak, organ üyeleri lebinde veya aleyhimde davranışlara yol açtığı 
anlaşılan üyeler hakkında disiplin cezası uygnılfiur* 

MADDE 78, — Üniversite öğretim ideleri ve yardımcıları siyasî partilere üye olamazlar. 
Bu kanunun yayımlandığı tarihte siyasî partilerde görevi devam eden öğretim üye ve yardımcı

larının partilerinden bir hafta içinde istifa etmedikleri takdirde üniversitedeki görevleri sona 
erer. 

Protokol iğleri 

MADDE 73. — üniversite profesörlerime, her türlü protokol işlerinde, Yargıtay üyelerine, rek
törlere, Yargıtay Başkanına, dekanlara, daire başkanlarına eşit protokol ve ilgili işlemler uygu
lanır. 

Siciller 

MADDE 80. — üniversiteler ve fakültelerle bunlara bağlı kurumlarda görev alanların sicilleri, 
üniversite özlük işleri müdürlülerinde tutulur. Bunların bütün özlük işleri genel hükümlere göre 
üniversitelerce yürütülür. 

İzinler 

MADDE 81, — üniversite öğretim üyeleriyle yardımcılarının ve memurlarının izin işleri Dev
let Memurları Kanununun genel hükümlerine bağlıdı*. 

Rektör, iznini senatodan alır ve Millî Eğitim Bakanının bilgilerine sunar. 

Yürürlükten kaldırılan konular 

' MADDE 82. — 4936 sayılı üniversiteler Kanunu ile bunu değiştiren 115, 119, 345, 923 sayılı 
kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle Trabzon'da bir üniversite kurulması hakkındaki 6594 sa
yıl?. Kanun ile bunu değiştiren 336, 535, 871 ve 1650 sayılı kanunların, 6990 sayılı Atatürk Üni
versitesi Kanunu ile bunu değiştiren 336, 535, 871, 994, 996, 1499, 1573 ve 1578 sayılı kanunların 
hükümleri saklıdır. 6504 ve 6990 sayık kanunlarla ek ve tadillerinde bahsedilen 4936 sayılı Üni
versiteler Kanunu ile ek va tadilierindeki hükümler 5rerine bu kanun hükümleri uygulanır. 892 sa
yılı Hacettepe üniversitesi kurulması hakkındaki Kanunun işbu kanuna aykırı hükümleri yürür
lükten kaldırılmıştır. 

MADDE 83. — 7307 sayıl? Kanunla kurulan Orta Doğu Teknik üniversitesinin kanunî hüküm
leri saklıdır. Bu kanunun 46 ncı maddesinde sözü edilen eğretim üyesi yardımı Orta Doğu Teknik 
Üniversitesinin yetkili organlarınca yürütülür. 

1487 sayılı Kanunla kurulan Boğaziçi üniversitesi bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 
en geç üç yıl içerisinde işbu kanun hükümlerine tabidir. 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 78. — Millet Meclisi metninin 78 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

r 

MADDE 79. — Millet Meclisi metninin 79 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

'MADDE 80. — Millet Meclisi metninin 80 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 81. —Millet Meclisi metninin 81 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 82. — Millet Meclisi metninin 82 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 83. — Millet Meclisi metninin 83 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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OXDÖKDÜXCÜ BÖLÜM 

Geçici hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce çeşitli kanunlarla kazanılmış 
akademik unvanlar saklıdır. 

Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce asistan kadrosunda eylemsiz doçent olarak görev 
ifa edenler bu kanunun 22 nci maddesi hükümlerine, doçent kadrosundaki kadrosuz profesörler de 
bu kanunun 24 ncü maddesi hükümlerine tabi olurlar. 

Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce 7307 sayılı Kanun uyarınca Orta Doğu Teknik Üni
versitesinde kazanılmış Asosye Profesörlük (Doçentlik) ve profesörlük unvanları, bu kanuna göre 
verilecek üniversite doçentliği ve üniversite profesörlüğü unvanlanyîe eşdeğerlidir. Ancak bu ka
nunun yürürlüğe girmesinden sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesinde de üniversite doçentliği 
ve üniversite profesörlüğü unvanları bu kanunda öngörülen esaslara -uygun olarak kazanılır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanun yüriürîiüğe girdiği tarihte üniversite öğrencisi bulunanlara, 
üniversite yönetmeliklerinin kısıtlayıcı hükümleri saklı kalmak üzere, bu kanunun 54 ncü madde
sinde öngörülen süre iki yıl ilâve edilerek uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunun rektör 1er 82 nci 
maddeyle yürürlükten kaldırılan kanunlara göre hesaplanan görev sürelerini takiibaden Haziran 
ayına kadar .görevlerine devam ederler. 

Dekanların yürürlükten kaldırılan kanunlara göre sürelerini tamamla diktan sonra görevleri 
sona erer. 

Rektör ve dekan yardımcılarının seçimleriyle yönetim kurullarının bu kanuna göre eksik ka
lan üyelerinin seçimleri bu (kanunun yayımı tarihinden itibaren bir ar/ içinde yapılır. 

'Senato üyelerinin seçimleri, 82 nci maddeyle yürürlükten kaldırılan kanunlara göre hesapla
nan süre sonunda yapılır. 

Bu madde gereğince süresi biten rekftör ve dekanlar, eski hizmet dönemleri hesaba katılmadan 
yeniden iki dönem için aday olabilirler. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Yüksek Öğretim Kuruluna ve Üniversitelerarası Kurula üye seçimi, işbu 
kanunun yürürlüğe girmesinden sonra bir ay içinde yapılır. 

Üniversitelerarası Kurul Genel Sekreteri seçilinceye kadar bu görevi Ankara Üniversitesi Genel 
Sekreteri yapar. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu kanunun öngördüğü tüzük ve yönetmelikler ile bu kanunun hü
kümlerine uymayan tüzük ve yönetmelikler, bu kanunun yayımı tarihinden başlayarak en geç altı 
ay içinde yeniden düzenlenir. 

Mevcut döner sermaye yönaton'elıüklerinin ise uygulanmasına üç yıl daha devam olunabilir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu kanunum yürürlüğe girdiği tarihte üniversite dışında resmî çalışıma 
saatleri içinde işleri olan öğretim üyeleri iıkiyıl içinde bu işleri tasfiye etmek zorundadırlar. Bu 
müddet içinde üniversitedeki yönetim görevleri devam eder. Bu süre sonunda işlemini tasfiye 
etmemiş olanlar üniversiteden layrulmış sayılırlar. 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte üniversite dışında işleri olan üyelerinden isteyenler, iki yıl
lık süre içinde belli çalışma saatlerinde haftada on saati aşmamak üzene, /üniversite tazminatı 
almamaik ve üniversitedeki görevlerini aksaitimaım ak şartıyle bu illerini görebilirler. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Bu kanuna göre enstitü, bölüm veya kürsülerin yönetim ve çalışmala
rı sanatolarca kararlaştırılacak esaslara göre dü zenlenineeye kadar mevcut kürsü profesörleri, bö-

Cumlıufiyet Senatosu fjS, Sayısı : 2bl') 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

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

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisi metni nin geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Millet Meclisi metninin geçici 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Millet Meclisi metninin geçici 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Millet Meclisi metninin geçici 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Millet Meclisi metninin geçici 6 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 7. —Millet Meclisi metninin geçici 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 281) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

lürn ve lenıstiiiü yöneticiileri YöneltimıelMerindeki süre sonuna kadar, työnöfcmeliklerinde Ibir hüküm 
yoksa ibu kanımda yazılı süre ile görevlerin© devam ederler. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Üniversite öğretiım üy e ve öğretim yardımcılarınım aylık, ücret ve 
ödenekleri hakkında bu kanunun 75 nci maddesiyle öngcırlüSen üniversite personel 'kanunu yü
rürlüğe (konuluncaya ikadar, bu kanundaki hükümlerin uygulanmasına devam olunur. 

GIÎÇÎOÎ MADBE 9, — Bu kanunun 33 ncü v e 58 nci maddeleri hükümleri, bu maddelerde ön-
gör'iilen seçim, yönetmelikleri yürürlüğe »konulduktan sonra Üniversitelerarası Kurulun ayrıca ka
rarlaştıracağı tarihte uygulanmıaiya bıaslanıır. 

GEÇİCİ MADDE 10. — Bu (kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce üniversite doçenti olan 
ve fiiHen üniversitede eylemli doçent olarak çalılışanlar, üniversite profesörlüğü için 23 ncü (mad
dedeki şartlan haiz liseler, Ikadroya bağlı olmaksızın üniversite profesörlüğü unvanını alırlar. 

Bu gibi profesörler maaşlarını doçentlik kadrosundan almakla beraber, profesörlük kadro
sundan maaş alan üniversite profesörlerinin bütün hak ve yetkilerine sahiptirler. 

Bu maddeye göre doçent ve profesör olanlar bulundukları üniversitede kadro fazlası iseler (ih
tiyacı bulunan diğer üniversitelerde görevlendirilirler. 

GEÇİCİ MADDE 11. — Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte üniversite ve buna bağlı öğretim 
kurumlarında öğrenci bulunanlar mıesun oluncaya kadar ücret ve harçlar bakımından eski statü
ye tabi tutulurlar. 

GEÇİCİ MADDE 12. ı— Bu kanunun yayımı tarihinde herhangi bir fakültedeki boş bir kad
roya müracaat etmiş olup da seçim işlemleri tekemmül etmiş bulunan üniversite öğretim üyeleri
nin tayin işlemleri 4936 sayılı Kanunu değiştiren 115 sayılı Kanun hükümleri uyarınca sonuçlan
dırılır. 

Yürürlük 

MADDE 84. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 85. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 281) 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

GEÇİCİ MADDE 8. —Millet Meclisi metninin geçici 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 9. — Millet Meclisi metininin geçici 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 10. — Millet Meclisi metninin geçici 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 11.—Millet Meclisi metnin iin geçici 11 nci maddesi aynen kaibul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 12.—Millet Meclisi metninin geçici 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 84. — Millet Meclisi metninin 84 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 85. — Millet Meclisi metninin 85 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. ıSayısı : 281) 





Toplantı: 12 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : £Ol 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/856; C, Senatosu : 1/208) 

T. C. 
Başbakanlık 15 . 6 . 1973 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71 -1666/5836 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazurlaaıan ve TürMye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
15 . 6 . 1973 tarihinde kararlaştırılan «Karayoları Genel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde (değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ve ıglerekçeısi ile lekti cetveller iiHişok 
olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygı ile arz ödedim. 
Naim Talû 
Başbakan 

GEREKÇE 

Birincü ve Ükünci madde : 
Alt Ödenek Faaliyet Harcama 

Program program türü proje kalemi Eklenen İzahat 

Karayolları Genel Müdürlüğü 

112 02 2 0O1 710 15 000 0O0 Karayol lar ın ın geçtiği il, ilçe ve 
bucaklar dahilinde trafiğin em
niyetle karşılanmadığı, civarda 
barınan halkın ve tesislerin 
araçların hâsul ettiği tozdan ko
runması için yapılması öngörü
len şehiriçi geçişlerin büyük 
bir kısmının tertiplerindeki 
ödeneğin kifayetsizliği nede
niyle ele alınmadığı, can emni
yeti ve insan sağlığını sağla
mak amacıyle şehiriçi geçişle-



Alt 
Program porgram 

Ödenek 
türü 

112 02 

Faaliyet 
proje 

002 

Harcama 
kalemi Eklenen. 

710 20 om ooo 

izahat 

rinin yapımı için: Karayolları 
G-enei Müdürlüğü 1973 yık 
bütçesinin 112: programınım Q£ 
altpro gramının 2 ödenek türü 
001 faaliyetinin 700 - 710 har
cama kalemine 15 milyon, 
program, altprogram ve öde
nek türü ayuLOİan 002 faaliye
tinin 700 - 710 harcama kartemi-
n# d3& 20 maUyoa. olanak üsece, 
toplam oLanıak 35: milyon liralık 
ek ödeneğin verilmesine zaru
ret hâsıl olmuştur. 

Üçüncü madde : 

Eklenmesi, derpiş olunan. 35* milyon liralık ek ödeneik Karayolları" Gbenel MikLürMigik 1973 yıb 
Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 3 kod numaralı (Özel gelirler) gelir türikıiuar 1 feöd n-u*-
maralı (Hazine yardımı) kesimine ilâvesi gerekmektedir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 282) 
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Bütçe Kanma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük 
Millst Meclisi 

Bütçe Karma Komisyona 
Esas No. : 1/856 
Karar No. ; 

18 . 6 . 1973 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına, 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1973 yılı Bütge Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun tasarısı, Maliye Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü temsüeiteri-
niade katıldığı toplantıda- incelendi, görüşüidü : 

Gerekçesinde ve verilen bilgilerden-, karayollarının geçtiği bülgele-rdeki şehir içi geçişlerinin 
yapımı için ayrılan ödeneğin kifayetsiz olduğu, bu bölgelerdi bulunan halkın, tesis ve araçların 

meydana getirdiği tozdan korunması bu suretle de insan sağlığı yönünden büyük: bir fayda geti
receği aıda$üdığından,; Karayolları Genel Müdürlüğü 1373: bütçesinin, ilgili tertipieriiDden 
35 000 000 lira ek ödenek verilmesi ve karşılığının 'da,, denildiği sağlamaik. için aynı bütçenin (B) 
işaretli cetvelin (özel gelirler) (Hazine yardımı) kesimine, efelenmesi: öngörülen tasarı komisyo
numuzca eetvelleriyle birlikte aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa* arrzr alunur; 

Başkan V. 
Ankara 

Y. Eöker 

Afyon K. 
H. Hamamcıoğlu 

Erzurum 
R» Bam§msan 

Hatay 
W. ö£fam> 

İstanbul 
O. (X Fer soy 

Keseri 
V. Â. Özkan 

Mareaş 
N. Çuhadar 

Samsun 
D. Kitaplı 

SÖZEÜ 
Ankara 

¥. K. Yılmaz 

Ankara 
T. Toher 

Eskişehir 
t, Angı 

İsparta 
A. t. Balım 

tataübul 
L. Yurdoğlu 

Kütahya 
M. Erez 

Niğde 
İV. Çerezci 

SMHSUTL 
H. Özalp 

Adana 
S: Kılıç 

Elâzığ 
8. Hazerdağlı 

Esikişe&ir 
S. öztürk 

İçel 
C. Ofvgmj'ttz 

İzmir 
K. öndar 

Manisa 
D. Barnâçwoğ%u 

Niğjda 
H. A. Kavurmacıoğlu 

Trabzon 
A. Şener 

İmzada bulunamadı. 

CuM&uriy^t- Senatosu (ıSv. Sayısr : 2â8:) 
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HÜKÜMET TASARISI 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe 
Kanununa, bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelin ilişik (1) sayılı ödenek cetvelinde ya 
al ı tertiplerine 35 000 000 liralık ek ödenek 
verilmiştir. 

MADDE 2. — Birinci madde ile verilen 
35 000 000 liralık ek ödeneğin ayrıntılı harca
ma kalemlerine dağıtımı ilişik (2) sayılı uygu
lama cetvelinde gösterilmiştir. 

MADDE 3. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli 
cetvelin 3 kod numaralı (Özel gelirler) gsHr tü
rünün 1 kod numaralı (Hazine yardımı) kesi
mine 35 000 000 lira eklenmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu Maliye ve Bayın
dırlık bakanları yürütür. 

15 . 6 . 1973 

Başbakan 
N. Talû 

Devlet Bakanı 
/ . Öztrak 

Dışişleri Bakanı V. 
N. Talû 

Ticaret Bakanı 
A. Türkel 

Ulaştırma Bakanı V. 
F. Çelikbas 

Turizm ve Tan. Bakam 
A. 1. Kırımlı 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

İV. Erkmen 

Adalet Bakanı V. 
/. öztrak 

Maliye Bakanı 
S. T. Müftüoğlu 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Tanır 

Çalışma Bakanı Y. 
N. Bayar 

İmar ve İskân Bakanı 
M. N. Okiay 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

K. Satır 

Millî Savunma Bakanı 
1. Sancar 

Milî Eğitim Bakanı 
O. Dengiz 

Güm. ve Tekel Bakanı 
F. Çelikbas 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
N. Bayar 

Köy İşleri Bakanı 
O. Kürümoğlu 

Devlet Bakanı 
/. E. Tekinel 

İçişleri Bakanı 
M. öztekin 

Bayındırlık Bakanı 
N. Ok 

Tarım Bakanı 
A. N. Tuna 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
K. Demir 

Orman Bakanı 
1. Bingöl 

Gençlik ve Spor Bakanı 
C. Coşkun 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 282) 
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Tasarıya bağlı cetveller 

(1) SAYILI CETVEL 

O 

112 

O 

02 

:3 
:3 

S 

Pu 

>» 

oaı 
OOÖ 

2 
ö 

=3 ^ 

700 

700 

Açıklama Miktar 

Karayolları Ctenıel MMürfıüğü 
(A> 

Karayolları yapum ve onarım işleri 
Yol yapım ve onarım! işleri 

Devlet yolları yapım ve onarım faaliyetleri 
Yapı, tesis bedeli karşılığı 
İl yolları yapım ve onarım faaliyetleri 
Yapı, tesis bedeli karşılığı 

15 ÖOO 000 

20 000 000 

Toplam 35 000 000 

Hîzan'ötinı tertifbli 
(2> SAYILI CETVEL 

s 
a 
be p 

112 

03 u be o u 

<1 

02 

:2 

Ö 
o 

o 
03 
03 

oaı 

002 

o 

^ 13 
^ 1 

700 
710 

700 
710 

Açıklama Miktar 

Karayolları Genel MüdürOtiiğtü. 
Karayolları yapım ve onarım işleri 
Yol yapım ve onarım! işleri 

Devlet yolları yapımı ve onanım, faaliyetleri 
Yapı, tesis bedeli karşılığı 
Yapı tesis ihale bedeli karşılığı 
t i yollan yapım ve onarım, faaliyetleri 
Yapı tesis bedeli karşılığı 
Yapı tesis ihale bedeli karşılığı 

Toplam 

15 '000 000 

20 000 000 

35 000 000 

Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği metne bağlı cetveller 

CETVEL 

Tasanya bağlı 1 ve 2 sayılı cetveller aynen kabul edilmiştir. 
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Toplantı: 12 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 

raporu (M. Meclisi : 1/855; C. Senatosu : 1/207) 

T. C. 
Başbakanlık 15 . 6 . 1973 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı. : 71 -1667/5837 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük (Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
15 . 6 . 1973 tarihinde kararlaştırılan «1973 yılı Bütçe Kanununa hağlı (A) işaretli cetvelde de-
.ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 

Naim Talû 
Başjbakan 

GEREKÇE 

Karayollarının geçtiği il, ilçe ve bucaklar dahilinde trafiğin emniyetle karşılanmadığı, civar
da barınan halkın ve tesislerin araçlarını meydana getirdiği tozdan korımra-ası için yapılamsı 
öngörülen şehir içi geçişlerinin yapımı için Karayolları Genel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçesinin 
ilgili tertiplerine 35 ımilyon liralık ek ödenek verilmesi için ayrı bir kanun tasarısı sevk edil
miş bulunmaktadır. 

Bu ek ödenek Hazine yardımı ile karşılanacağından Maliye Bakanlığı Bütçesinin 930 kod 
numaralı programının 01 kod numaralı altprogramının 3 ödenek türünün 007 kod numaralı faa
liyetinin 900 kod numaralı (Transferler) harca ma kalemine ilâvesi zaruridir. 

35 milyom liralık ek ödenek yıl içinde yapılacak tasarrufla karşılanacaktır. 
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Bütçe Karma Ko misyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 18 . 6 . 1973 

Esas No. : 1/855 
Karar No. : 259 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki kanım 
tasarısı, Maliye Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü temsilcilerinin de katıldığı toplantıda 
incelendi, görüşüldü •. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçesine, kara yollarının geçtiği bölgelerin, şehir içi 
geçitlerinin yapımı için, verilmesi öngörülen 3 5 000 000 lira ek ödeneğin, bütçe tekniği yö
nünden, Maliye Bakanlığı 1973 yılı Bütçesinin ilgili tertiplerine (Katma bütçeli idarelere Hazine 
yardımı) olarak ilâvesini öngören tasarının zarurî olduğu anlaşıldığından, komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Y üksek Başkanlığa arz olunur. 

Başkan V. 
Ankara 

Y. Köker 

Afyon K. 
H. Hamamcıoğlu 

Elâzığ 
S. Hazerdağlı 

Eskişehir 
S. Öztürk 

İçel 
C. Okyayuz 

İzmir 
K. önder 

Manisa 
D. Barutçuoğlu 

Niğde 
H. A. Kavurmacıoğlu 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Ankara 
T. Toker 

Erzurum 
R. Danışman 

Hatay 
H. Özkan 

İstanbul 
O. C. Fersoy 

Kayseri 
V. Â. Özkan 

Maraş 
N. Çuhadar 

Samsun 
D. Kitaplı 

Trabzon 
A. Şener 

İmzada bulunamadı. 

Adana 
8. Kılıç 

C. S. Üye 
S. Babüroğlu 

Eskişehir 
/ . Angı 

İsparta 
A. 1. Balım 

İstanbul 
L. Yurdoğlu 

Kütahya 
M. Erez 

Niğde 
N. Çerezci 

Samsun 
H. Özalp 

Cumhuriyet Senatosu (iS. Sayısı : 283) 
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HÜKÜMET TASARISI 

1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 1973 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı 
kısmının 930 kod numaralı (Malî transferler) 
programının (01) kod numaralı (Katma bütçeli 
idarelere Hazine yardımları) altprogramının 3 
ödenek türünün 007 kod numaralı (5539 sayılı 
Kanunun 19 ncu maddesinin 5 nci fıkrası gere
ğince Karayolları Genel Müdürlüğüne) faaliye
tinin 900 kod numaralı (Transferler) harcama 
kalemine 35 000 000 liralık ek ödenek veril
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

15 . 6 . 1973 

Başbakan 
N. Talû 

Devlet Bakanı 
I Öztrak 

Dışişleri Bakanı V. 
N. Talû 

Ticaret Bakanı 
A. Türkel 

Ulaştırma Bakanı V. 
F. Çelikbaş 

Turizm ve Tan. Bakanı 
A. t. Kırımlı 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

N. Erkmen 

Adalet Bakanı V. 
İ. Öztrak 

Maliye Bakam 
S. T. Müftüoğlu 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Tanır 

Çalışma Bakanı V. 
.V. Bay ar 

İmar ve İskân Bakanı 
M. N. Oktay 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretH 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay-
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

K. Satır 

Millî Savunma Bakanı 
î. Sancar 

Millî Eğitim Bakam 
O. Dengiz 

Güm. ve Tekel Bakanı 
F. Çelikbaş 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
İV. Bay ar 

Köy İşleri Bakanı 
O. Küriimoğlu 

Devlet Bakanı 
1. H. Tekinel 

İçişleri Bakanı 
M. Öztekin 

Bayındırlık Bakanı 
İV. Ok 

Tarım Bakanı 
A. N. Tuna 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
K. Demir 

Orman Bakanı 
1. Bingöl 

Gençlik ve Spor Bakanı 
C. Coşkun 
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Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 283) 




