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I. — G E Ç E N T U T A N A K Ö Z E T İ 

25 . 6 . 1973 tarih ve 1765 sayılı Üniversite Per
sonel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun tasarısının 
Gündemdeki bütün işlere takdimen öncelik ve ivedi
likle görüşülmesi onaylandı, tümü üzerindeki gö
rüşmeler tamamlandıktan sonra maddeler üzerindef 
bir süre görüşüldü, 

15 . 4 . 1976 Perşembe günü saat 15,00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 19:37'de son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Kastamonu 
M acıt Zer en Mehmet Çamhca 

Divan Üyesi 
Diyarbakır 

Sebahattin Savcı 

SORULAR 

Yazdı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Erdo

ğan Bakkalbaşı'nm, 1975 yılı sonbahar ekim döne
minde dağıtılan arpa ve buğday tohumluğu mikta
rına dair yazılı soru önergesi, Gıda - Tanın ve 

Hayvancılık Bakanlığına gönderilmiştir. (7/549) 
2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata-

lay'ın, Kocaeli'nde vuku bulan bir hadiseye dair ya
zılı soru önergesi, İçişleri Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/550) 

II. — G E L E N K Â Ğ I T L A R 

Rapor 
1. — 20 . 2 . 1968 tarihli ve 10*35 sayılı Kanunun 

1 ve 2 nci maddelerinde değişiklik yapılması ve Kore 
Gazilerine aylık bağlanması hakkında kanun tasa

rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu raporu 
(M. Meclisi : 1/300; C. Senatosu: 1/418) (S. Sayısı: 
573) (Dağıtma tarihi: 14.4.1976) 

»e<s 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Macit Zeren 

KÂTİPLER : Mehmet Çamhca (Kasta monu), Sebahattin Savcı (Diyarbakır), 

BAŞKAN — 56 nci Birleşimi açıyorum. 
Çoğunluğumuz vardır, yoklama yapmaksızın 

müzakerelere başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/ . — Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesine 
dair Başkanlık tezkeresi. (31779) 

BAŞKAN — Sunuşlar var arz ediyorum: 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Senatosu üye

lerinin hizalarında gösterilen müddetlerle izinli sa

yılmaları hususunun Genel Kurula arzı, Başkanlık 
Divaninin 14 . 4 . Î976 tarihli toplantısında karar
laştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 

Tekin Anburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
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Cumhuriyet Senatosu Kırşehir, Üyesi Halil Öz-
men'in hastalığına binaen 9.4.1976 tarihinden itiba
ren 20 gün. 

Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi Abdullah 
Köseoğlu'nun mazeretine binaen 5.4.1976 tarihin
den itibaren 20"gün. 

BAŞKAN — Saym Halil Özmen'e hastalığına 
binaen 20 gün izin verilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 

Sayın Abdullah Köseoğlu'na, mazeretine binaen 
20 gün izin verilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... "Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — İstanbul Üyesi Fikret Gündoğan ve Artvin 
Üyesi Recai Kocaman in, toplumu etkileyen bunalı
mın kökenleri ve nedenlerini hazırlayanlar ile olayla
rın devamının önlenmesi hakkında Senato Araştırma 
sı isteyen önergelerinde değişiklik yapılmasını isteyen 
önergeleri. (10/41, 4/267) 

BAŞKAN — Yeni öncelik teklifleri var. Bun
ların bir kısmı Gelen Kâğıtlar arasında bulunan ka
nun tasarısı ve tekliflerine ait. En son gelen teklifde 
Sayın Fikret Gündoğan ve Sayın Recai Kocaman 
imzasını havi, okutuyorum: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Genci Kurulun 13.4.1976 günlü, Birleşiminde 
okunan araştırma önergemizin, 

Araştırma isteğinin şekli: 

Paragrafı altında sunulmuş olan cümleyi aşağıda
ki şekilde düzeltiriz. 

Gereğini arz ederiz. Saygılarımızla. 

C.H.P. C. Senatosu Grupu 
Başkanvekilleri 

İstanbul Artvin 
Fikret Gündoğan Recai Kocaman 

Araştırma isteğinin şekli: 
«Anayasanın 82 nci ve İçtüzüğün 133, 134, 135, 

136, 137, 138 nci maddeleri gereğince aşağıda belirt
tiğimiz konularda incelemeler yapmak üzere 15 üye
den oluşan araştırma komisyonu kurulmasını say-
gıyle arz ve talep ederiz.» 

BAŞKAN — Bu, daha evvel okunan önergedeki 
bir değişiklik olarak bilgilerinize sunuldu, zamanı 
geldiğinde gerekli işlem yapılacak. 
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3. — İstanbul Üyesi Fikret Gündoğan ve Art
vin Üyesi Recai Kocamanın, toplumu etkileyen bu
nalımın kökenleri ve nedenlerini hazırlayanlar ile 
olayların devamının önlenmesi hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergelerinin gündemdeki bü
tün islere takdimen ve öncelikle görüşülmesine dair 
önergeleri (10/41, 4/266) 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, okutuyorum ; 

Yüksek Başkanlığa 

Gündemimizde yer alan 13.4.1976 günlü Araştır
ma Önergemizin, ülkenin bir süredir içine düştüğü 
vahim durumdan kurtulmasına yardımcı olacağı 
düşüncesiyle, gündemdeki diğer işlere takdimen 
ve öncelikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Fikret Gündoğan 
C. Senatosu C.H.P. Grupu 

Başkanvekili 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; 
Daha evvel verilmiş öncelik teklifleri de var. Ri

yaset Divanı bunlar içerisinde bir tercih yapmadan 
evvel, acaba saym grupların üzerinde iştirak ettikleri 
bir nokta varsa, öncelik hususunda evvelâ onları dik
kate alayım. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Anlaya
madık efendim; yani gündeme devam etmiyor mu
yuz'? 

BAŞKAN — Efendim, gündeme şu bakımdan de
vam etmiyoruz : 

Dün Üniversite Personel Kanunuyle ilgili bir ön
celik ve ivedilik kararı aldık. Ancak, öncelik ve ivedi
lik kararları, alındığı birleşimi ilgilendirmekte
dir. Çünkü, ertesi gün daha önemli hadiseler çıka
bilmekte ve dün için birinci sırada yer alan bir me
sele ertesi gün ikinci, üçüncü plana düşebiimektedir. 

Bu maksatla İçtüzüğümüzün 247 nci sayfasında 
9 numaralı bir dipnot var. Bu dipnot da «Öncelik 
kararı verilen husus bitinceye kadar devam eder.» kay
dını ihtiva etmedikçe, o günkü birleşime inhisar et
mektedir. Bu suretle Tüzük vuzuh kazanmış oldu
ğundan, dünkü öncelik kararını bugün için geçerli 
addetmeye imkân görmedim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Buyurdu 
ğunuz husus üzerinde usul hakkında söz istiyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
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Cumhuriyett Halk Partisi Grup Başkanvekili Sa
yın Fikret Gündoğan'ın, iki birleşim evvel vermiş 
oldukları bir araştırma önergesinin öncelik ve ivedi
likle görüşülmesi isteniyor. Elbette usulüne göre oy
lama yapılacaktır. Ancak, ben iki noktayı, aydınlığa 
kavuşması ve açıklık getirilmesi için ifade etmek zo
rundayım. 

Birincisi, «Öncelik ve ivedilik kararı verilen husus 
bitinceye kadar devam» kaydı olmasa da, üniversite
ler için önemli olan, çok eskiden Mecli-Jere intikal 
etmiş bir Personel Kanununun konuşulması, müzake
resi geçen birleşimde bitmek üzereyken, bir anlaş
mazlık i'üzünden komisyon geri aldı ve öyle sanıyo
rum ki, komisyon bu hazırlığını yaptı ve kısa bir mü
zakereyle bu üniversitelerle ilgili olan Personel Ka
nunu bitirilebilir. Muhterem arkadaşlarım eğer iltifat 
ederlerse, ünivrsitelerle ilgili bu Personel Kanununun 
değişikliğini bitirelim; o bir. 
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Yüksek Heyetinizin kararı haline getirdiğimiz şu (yu
karıda saydığım) karar esaslarına göre müzakere et
memizin faydalı olacağı ve kanunların müzakere edi
leceği, sözlü soruların görüşüleceği, gündem dışı gö
rüşmelerin yapılacağı günlere göre tefrik etmekten 
mütevellit Cumhuriyet Senatosunun çalışmalarına 
bir hız vermek, sürat vermek imkânına kavuşabili
riz. 

Bu vesileyle arz ettim. Yoksa önergenin; yani 
Sayın Gündoğan tarafından verilmiş olan araştırma 
önergesinin bugünkü müzakeresine katılacağımızı, 
yalnız Umumî Heyetten ve kendilerinden, şu üni
versitelerle ilgili olan meselenin çok kısa bir müza
kereyle bitirilmesini rica ediyorum. Üniversitenin bu 
konusu uzamıştır ve beklemektedir. Çok kısa bir mü
zakereyle bu mesele görüşülüp bitecektir. Bittikten 
sonra da muhterem arkadaşımızın ivedilik ve ön
celik teklifini oylayalım ve müzakereye böyle geçe
lim. 

Teşekkür ederim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş

kan... 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Müsaade 

ederseniz yerimden arz edeyim efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, bizim önergemizin içeriğinden de anlaşılacağı 
üzere, tüm ülkeyi bir felâket gibi sarmış ve ülke in
sanlarını canından bezdiren vahim olayların bir öl
çüde üstesinden geleceğine inandığımız bir önerge
nin, kendi içinde taşıdığı öneme binaen, her şeye tak-
dimen görüşülmesi istemini kapsar. 

Ben, Sayın Ege'nin söylediği gibi, bir kanunun 
yarı yerde kesilmesi kesilmemesi münasebetiyle il
gisi olduğunu sanmıyorum. Ben aynı mantıkla şu 
teklifte bulunuyorum : 

Biz, önergemizin öncelikle görüşülmesi isteminde 
bulunan grup olarak, önergemizin görüşülmesinden 
hemen sonra ve başka önergeler için emsal teşkil et
memek üzere, kanunun kaldığı yerden devamına el
bette razıyız. 

Sayın Başkanım, aslında müzakere edilen kanu
nun son maddesi (zannederim son maddesiydi) he
nüz Komisyon tarafından hazırlanıp Genel Kurula 
gelmemiştir. 

BAŞKAN — Geldi efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Eğer mü

saade buyursanız Sayın Başkanım, basının ve diğer 

İkincisi de. Cumhuriyet Halk Partisinin b;r sayın 
üyesinin teklifi, Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Di
vanınca nazarı itibare alındı, müzakere edildi, karara 
bağlandı ve 13.4.1976 Salı günü Umumî Heyete bu
rada arz edildi ve Umumî Heyetin kararı olarak te
celli etti ve böylelikle Salı ve Perşembe günü olan 
çalışmalarımıza bir de Çarşamba gününü ekledik. 
«Üç gün çalışılsın» arzusu Yüksek He3/etimizce kara
ra bağlandı. Bu karara bağlanış içinde bir nokta var 
arkadaşlarım; nelerin ne gün konuşulması, nelerin 
ne gün müzakere edilmesiyle ilgili. 

O hususa göre, Salı günlerindeki birleşimlerde 
gündem dışı konuşma yapılmayacak. Bu, karara bağ
lanan maddenin bir fıkrası. 

İkincisi, Cumhuriyet Senatosunun Salı günlerin
deki birleşimlerinde yalnız sözlü soruların, araştırma 
önerge ve raporlarının görüşülmesi yapılacak. 

Üçüncüsü de Salı günlerindeki Birleşim gündem
lerine alman soru ve araştırma önerge ve raporları 
öncelikle konuşulacak, vakit kaldığı takdirde gün
dem normal seyrini takip edecek. 

Buradan alınan karar içerisinden okuduğum şu 
fıkralardan anladığımız, çıkardığımız mana şudur : 

Cumhuriyet Senatosu araştırmalarının da Salı 
günleri yapılması gerektiği şeklinde bir karardır. Yal
nız, Sayın Gündoğan'ın, önemine binaen önceliği ve 
ivediliği teklif edilen önergesinin bununla bir ilgi 
kurulmasını teklif etmiyorum, böyle bir teklifim yok. 
Bu Cumhuriyet Senatosu araştırma önergesinin der
hal ele alınması ve görüşülmesine taraftarız; ama 
bundan sonraki diğer araştırma önergelerini, yine 
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haberleşme araçlarının en ziyade kesif faaliyet gös
terdiği zamanlarda çok tabiî olarak Yüce Parlamen
tonun ortak sorunu olan ve sanıyorum ki, Parla
mentonun üstünlüğü kanıtlayacak olan bu girişimi 
yapmasında fayda umuyoruz. O itibarla lütfetsinler, 
bu önergemize iltifat buyursunlar efendim. 

BAŞKAN — Madde 44 ile ilgili oları 9 sayılı dip
notu okuyorum : 

«Başkanlık Divanının 9 Aralık 1963 tarihli ve 
4 numaralı kararı ile; Genel Kurula mevzu olan iş
lerin görüşülmesi için verilen ve öncelik kararı ta
lebeden önergede, öncelik istenen hususun görüşül
mesine değin devamının istenmesi varsa, o konu bi
tinceye kadar gündemdeki öncelik sırasını muhafaza 
etmesi kararlaştırılmıştır» 

Mefhumu muhalifinden anlaşılacağı üzere böy
le bir kayıt yok ise, öncelik sırasını muhafaza etmez 
demektir. 

Bu itibarla, önümde yalnız yeni verilmiş öncelik 
teklifleri var. Hilâfına bir teklif yazılı olarak getiril
mediği müddetçe mevcut olan teklifleri... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Teklif 
var efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ege'nin önergesini okutuyo
rum : 

Başkanlığa 
Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekiü Sa

yın Gündoğan'm önergesinin .görüşülmekte olan 
Üniversiteler Kanunundan sonra görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Aydın 
İskender Cenap Ege 

BAŞKAN — Şimdi, arkadaşlarım bu önerge me
seleyi halletmiyor. Çünkü, Üniversiteler Kanunun
daki öncelik geçerliliğini kaybetti; demin okuduğum 
karar dolayısıyle. Şayet, bu önergeyi oylayacak ve 
muameleye koyacak olursam, o takdirde Sayın Gün
doğan'm vermiş olduğu önergenin icabı yapıldıktan 
sonra da kendisine sıra gelmez. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Ko
misyon Başkanının önergesi var efendim. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı tarafından ve
rilmiş yeni bir teklif yok efendim. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Var efen
dim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun. 
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FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Ben arka
daşlarımın iyi niyetle ileri sürdükleri bütün fikirleri 
kabul ediyorum; ama bizim teklifimizde onların fi-
kirlerini ve isteklerini reddeden, ceriıeden, onlara 
aykırı düşen bir şey yok, Sayın Başkan. 

Bu önergemizi (ki, kabul edeceklerini buyurdu
lar) oylayıp da yarım saat, bir saat içinde işimizi bi
tirir bitirmez dana geniş bir imkân içinde ve daha 
rahat bir şekilde kanunun görüşülmesini tamamlarız, 
Sayın Başkan. 

İyi niyet hâkim olduktan sonra yapılmayacak bir 
şey yoktur, Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, gruplar arasında 
bir mutabakat yoksa, Riyasete düşen vazife, verilen 
öncelik tekliflerini oylamaktır. Neticede oy ile mua
meleyi halledeceğiz. 

Şimdi, Sayın Fikret Gündoğan'm önergesini tek
rar okutup oylarınıza sunacağım. 

(İstanbul Üyesi Fikret Gündoğan'm önergesi tek
rar okundu) 

BAŞKAN — Bu teklif oylanıp reddedildiği takdir
de ikinci teklifi oya koyacağım. 

Teklifin lehinde, aleyhinde görüşüldü. Başka söz 
isteyen yok. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Üniver
siteler Kanununun sonuna gelmiştik. 10 dakika için
de biter. 

BAŞKAN — Söylendi efendim. Şayet, bu nok-
ta-i nazar geçerli ise Genel Kurul kararıyle bunu 
tebarüz ettirecektir. Yani, re'sen takdir edebilecek 
bir durumum yok. 

Şimdi, bu önergeyi; yani Sayın Gündoğan'm oku
duğum teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Sayı a üyeler; 
Parlamentomuzun davetlisi olarak ülkemizi res

men ziyaret etmekte olan Sovyet Sosyalist Cumhu
riyetler Birliği Yüksek Şûra Prezityumü Başkan Yar
dımcısı Sayın Gruşetskiy İvan Samoyloviç başkan
lığındaki Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Par
lamento Heyeti şu anda dinleyici locasını şereflen
dirmiş bulunmaktadır. 

Mümtaz misafirlerimizi Yüce Riyasetiniz adına 
selâmlamakla mutluluk duyuyorum. (Alkışlar) 

Şimdi, araştırma önergesiyle ilgili olan İçtüzüğü
müzün 135 nci maddesini okuyorum. 

«Cumhuriyet Senatosu araştırmasına ait görüş
mede; önce önergeyi verenler, sonra Hükümet adı
na konuşacak bakan dinlenir. Neticede, Araştırma 
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Komisyonu kurulup kurutmamasına işaıî oyla ka
rar verilir» 

Demek ki, bu hükme göre önce önergeyi veren 
dinlenecektir. Önergeyi verenlerden söz isteyen?.. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Ben söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gündğoan. 
FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın Baş

kan, Yüce Senatonun çok değerli üyeleri; 
Biz öyle inanıyoruz ki, bu ülke tarihinde savaş 

dönemleri dışında bugün olduğu gibi Devletin ve 
Milletin gözleri önünde sürekli ve düzenli bir şe
kilde bunca Türk insanının öldürüldüğü ve ezildiği 
bir başka döneme rastlamak mümkün değildir. 

Ülkemiz, bir yıldan beri hükümetleri tarafından 
genç ve güzide evlâtlarının hunharca katledilmeleri 
cezasına çarptırılan analar, babalar ve kardeşlerin 
yaşadığı bir ülke haline gelmiş bulunmaktadır. 

Türk Ulusu, bir yıldan beri Hükümeti eliyle iki 
düşman cepheye bölünmüş ve bu nedenle talihsiz 
acılar içinde kıvranan insanlar topluluğu halinde ya
şamaya zorlanmış, uğursuz bir felâketin dayanılmaz 
kahrını çeken Ulus haline düşürülmüş bulunmakta
dır. 

Sokaklarında ve okulların oluk gibi insan kanı 
akan bu ülkede iktidar sahipleri, tarihin en kanlı sal
tanatlarını gölgede bırakacak ölçüde katı yürekli ve 
insafsız bir yönetimin karanlık dehlizlerinde felâket 
üstüne felâket tertiplemelerine seyirci kalmaktadır. 

Cinayet çetelerinin kol gezdiği, Devlet soyluları
nın at oynattığı, en ilkel sömürü ve baskı düzeninin 
sürüp gittiği bu Ülkede, iktidar illetine tutulmuş bir 
avuç insanın menfur istibdat ve ihtirasına ibretle 
eğilmeyi sağlamak amacıyle bu araştırma önerge
mizi Yüce Senatoya sunmayı bir insanlık borcu, bir 
ulus hakkı araytcıiığı olarak gördük ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisi C. H. P. Grupları ve özellikle 
Senato Grupu olarak görev saydık. 

Bu önergemizle, bir yıldır sürüp giden planlı ve 
programlı korkunç cinayetlerin, yaralamaların, tüm 
öğretim kurumları ve öğrenci yurtları baskınlarının, 
işgallerin, boykotların, okul kapatmaların, işçi ve 
meslek kuruluşlarına yöneltilen saldırıların, saymak
la tükenmez daha bir dizi olayın, bir kelime ile top
lumu derinden sarsan dev boyutlu, çok yönlü buna
lım ve kaosun kökenlerini, nedenlerini, hazırlayıcı
larını, sürdürenlerini, eylemlerin içinde, arkasında 
ve yanında bulunan tüm kişi ve güçlerin kimlikle
rini, tutum ve davranışlarını ve nihayet Hükümeti 

teşkil eden partilerin ve Hükümet sorumlularının ger
çek yüzünü görüp, göstermeyi ve olayların sürüp 
gitmesini önlemeyi, toplumsal kaosu ve kargaşayı 
durdurup, dindirmeyi sağlamaya yardımcı olmayı 
amaçlamış bulunuyoruz. 

Bu nedenle, ülkemizde bir süredir egemen olan 
ağır bunalımın ve felâketli kargaşanın oluş süreci
ni bütün çıplaklığıyle gözler önüne sermek, araştır
ma isteminin gerçek bir ihtiyacın karşılığı haklılığı
nı ve gerekliliğini belirleyici başlıca unsuru olacağı 
düşüncesiyle önce bu süreci belirlemeye çalıştık. 

Bize göre, bir süredir ülkeyi bütünüyle uğursuz 
bir felâket gibi saran ağır bunalım, can güvensizliği 
ve insanlık dışı saldırılar, baskınlar ve tüm kuruluş
lara yönelen baskılar; rastlantılar sonucu meydana 
gelmiş birbirinden kopuk, bağımsız, bilinçsiz, hedef
siz ve gayesiz zabıta olayları dizisi olarak görülemez 
ve gösterilemez. 

Şiddet dozu ve yayılma alanı her gün biraz da
ha artırılan ve genişletilen öldürmeler, yaralamalar 
ve saldırılar, toplumun her kesimine yöneltilen bas
kınlar ve baskılar, korkutma ve yıldırma girişimleri 
tarih içinde başka ülkelerde de denenmiş ve bu ulus
ların mahvına kadar varan yöntemlerle özgürlükçü 
demokrasiyi yıkmak, insan hak ve hürriyetlerini yok 
etmek, insan kişiliğini ve insan onurunu ezmek, bir 
tür despotluk düzeni kurma hedefine götürücü araç
lar olarak planlanmış, programlanmış, uyumlu ve 
tutarlı strateji ve taktiklere bağlanmış sistemli bir 
komplo, topyekûn bir eylemli kalkışmanın hukuk 
dışı, insanlık dışı uygulamaları olarak sahneye ko
nulmuş ve yürütülmüştür, yürütülmektedir ve öyle 
görünüyor ki, engel olunmazsa yürütülecektir de... 

Hemen her fırsatta bütün acılığı ve açıklığıyle 
belirttiğimiz bu görüşlerimiz ve düşüncelerimiz, ulu
sumuzun topyekûn bir eylemli kalkışmayla, şiddetin 
yarattığı korkuya kaptırılma ve sindirme amacını gü
den bir faşist komployla karşı karşıya bırakıldığı yo
lunda ileri sürdüğümüz tüm savlarımız ve değerlen
dirmelerimiz bugün kimsenin inkâra ve tevile gücü 
yetmeyecek biçimde ve içerikte doğrulanmış, kanıt
lanmış ve hatta en katı, en fanatik muhaliflerimiz 
tarafından dahi kabul ve tasdik edilir olmuş bulun
maktadır. 

İddialarımızın ciddiliğini ortaya koyan kanıtların 
sergilenmesine geçmeden önce., olayların topyekûn 
bir eylemli kalkışma, stratejik bütünlük içinde yü
rütülen bir komplo mantığı ve rasyonelliği içinde bir
birine bağlayan güçleri, kişileri ve kurumları hangi 
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nedenlerin bu yola ittiği ve sürüklendiğini belirlemek 
gerekir. 

Bize göre, Anayasanın uygulama alanına kon
duğu günden bu yana, Anayasamızın Türk Ulusuna 
bahşettiği hak ve özgürlüklerin, giderek köhne sö
mürü düzenini köklü bir biçimde değiştirmeye dek 
varacağını tüm egemen güçler ve başta A. P. olmak 
üzere; egemen güçlerin soygun düzenini savunan 
tüm tutucu siyasal partiler sezer sezmez; Anayasa
nın sosyal ve ekonomik içerliğine karşı vaziyet almış
lar ve her fırsattan ve araçtan yararlanarak Ana
yasayı, daha doğrusu özgürlükçü ve çoğulcu demok
ratik düzeni doğrultusundan saptırmaya, yozlaştır
maya, sosyal ve ekonomik içerikten yoksun, boş bir 
hukuk kadavrası haline getirmeye yönelmişlerdir. 

Sosyal ve siyasal çalkantı ve arayışların bir ara 
dağınıklık içine düşürdüğü Türk siyasal hayatı, kı
sa bir süre içinde belirgin bir kutuplaşma dengesi 
kazanmış, 1961 Anayasasını ve tüm toplumsal ve 
ekonomik içeriğini ve dinamiğini gelişme ve ilerleme 
yolu ve yöntemi olarak benimseyen, demokratik si
yasal savaşın ilkesi haline getiren ilerici ve halkçı 
siyasal partiler, Anayasanın insan hak ve özgürlük
lerine dayalı toplumcu içeriğine ve sistematiğine kar
şı bulunan egemen güçlerin sömürü isterlerine yan 
çıkan ve bu nedenle egemen çevrelerin siyasal sa
vaşım gücü olmayı kabul eden ve üslenen tutucu sağ
cı partiler birbirlerinden kesin çizgilerle ayrılmışlar
dır. 

Böylece, siyasal hayatımızda egemen güçleri ve 
onların ilkel ve kaba sömürüye dayalı çıkarlarını sa
vunan tutucu güçlerle ve onların destekçisi sağ eği
limli; çağdaş olmayan sağ eğilimli bir A. P. ile tüm 
çalışan halkın emek haklarını ve Anayasal özgürlük
lerini sosyal adalete dayalı bir düzen içinde koru
mayı üslenen demokratik sol eğilimli bir Cumhuri
yet Halk Partisi doğmuş, gelişmiş ve siyaset alanın
da yer almıştır. 

Son 10 yıl içinde Türk siyasal mücadeleler ta
rihi süreci, siyasal alanda bu iki parti eliyle yürü
tülen uğraştan önemli ölçüde etkilenmiş bulunmak
tadır. 

Önceler1! tuitucıı egemen güçlerin siyasal alanda 
nispî üstünlükleriyle süregelen ve Adalet Partisini 
öne ç'Jkaran sosyal ve siyasal mücadele, çok kısa bir 
isüre sonra Türfc Halkının hızla bilinçlenmesi ve çağ
daşlaşması sayesinde tüm çalışan halk kesiminin öz
lemleri ve istemleri doğrultusunda güçlenmiş ve bu 
kesimin mücadelesini veren Cumhuriyet Halk Partisi

nin iktidar olmasına olanak veren bir dönüşüm ve 
oluşum kazanmıştır. 

Ekim 1973 genel seçimleri, bu dönüşümü halkın 
özlemleri ve istemleri doğrultusunda yani ve âdil, sos
yal ekonomik düzen güçlü bir örzgüriükçü demokratik 
rejimin ihtiyacını tartışmasız biçimde ortaya çıkar-
mş bulunmaktadır. 

Parçalanmış, yenilmiş ve iktidardan uzaklaştırıl
mış sağ sosyal güçler ve başta A. P. olmak üzere 
onların temsilcisi siyasal partiler bu tarihi yenilgi
nin verdiği yeis ve hırçınlık içinde bir süre bilinçsiz 
bocalamalar içinde çırpınmışlar ve en önemlisi öz
gürlükçü demokratik rejimden önemli ölçüde umut 
keser hale gelmişler ve hele serbest ve tarafsız bir 
seçimle iktidara gelmelerine olanak kalrnadığ? kor
kusuna düşmüşler ve kanısına varmışlardır. 

İşte bu korku ve kam nedeniyledir ki, tüm ege
men güçler, iç ve d;ş sömürü odakları, bozuk dü
zen yanlıları, bu kesimin temsilcisi bazı siyasal parti
ler, kimi bahaneler icat ederek veya olanları güçlü 
bir biçimde istismar ederdk, şiddet ve baskı yöntemle
riyle demokratik, anayasal rejimi yıkmaya veya iyi
den iyiye yozlaştırılmış «Filipin tipi» dedikleri 
göstermelik türden bir rejime dönüştürmeye va
ran yolları ve yöntemleri izlemeye son dere
ce hesaplı bir plana bağlı olarak uygulama 
alanına koymaya karar vermişlerdir ve ilk defa olarak 
1974 yılı 10 neu ayının 3 ünde Adalet Partisi Sayın 
Genel Başkan; Demirci tarafından, sağda yer almış 
diğer siyasal partilere gönderilen bir çağrı mektu
buyla ve «Orta Doğu» adh bir Gazetenin aracıiîğryie 
bir cephe kurma girişimi başlamıştır. 

1974 yılı sonlarında tüm egemen çevreler ve ku
ruluşları, basınlarryle, nice haberleşme araçlanyle as
lında kendi yarattıkları tüm ekonomi'k ve sosyal bo
zuklukları ve bunalımları alabildiğine istismar ederek 
Millet gözünde bir boşluğa düş/m üslük havası yarat
mak suretiyle sağcı siyasal partileri bir çatı altında top
lama ve birleştirme çabalarına özel bir önem vermiş
ler ve bu yolda çeşitli girişimlerde bulunmuşlardır. 

Bu gayretlerin başında, bir türlü tarifini yapama
dıkları, kimliğini ve kişiliğini belilicyemedikleri, ş^ycl 
varsa bir türlü tutup yakalayarak sorumlu duruma 
düşürmeye ve tehlikesini bertaraf etmeye yanaşma
dıkları, bu nedenle mevhum kalan bir tehlikenin bü
tün yurdu bir albastı gibi sarıp çevirdiği korkusunu 
yüreklere salarak, sağcı ve tutucu partileri demokra
tik ve anayasal olmayan bir safta, milletin bir ya
nsına düşmanlık ilân eden bir cephe safhmia top
lama çağrıları ve girişimleri gelmektedir. 

— 473 — 
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Adalet Partisi, daha doğrusu onun başı Süley
man Demirel, bu çağrıları ve gayretleri bir yandan 
ağır seçiim yenDlg'isinin yeisinden ve ezikliğinden kur
tulmak, öte yandan temsilciliğini yaptığı egemen güç
lerin yeniden itibarını kazanmak maksadıyle, paha 
biçilmez bir fırsat olarak kullanmayı yeğlemiş, bun
dan sonra cephe girişimlerini bizzat yönetmeyi ve 
gerçekleştürmeyi üslenmiştir. Sayın Demirel'in bu ko
nuda ard arda yaptığı girişimleri şöylece sıralamak 
mümkün olabilir: 

Bir yandan mevhum albastı tehlikesini alabildiği
ne ve tüm Mc Carthy'çilere taş çıkartacak ölçüde ve 
biçimde yüreklere dehşet salarak abartmayı ve yayma
yı durup dinlenmeksizin sürdürmüştür. Öte yandan, 
ideolojisi ve saplantıları uzun süredir bilinen bir ki
şinin, Batıda tarih içinde örneklerine rastlanan bi
çimde ele geçirdiği küçük bir siyasal partiyi, kısa 
dönemde totaliter sağ dikta yanlısı bir parti haline dö
nüştürmüş olmasını ve bunun büyük tehlikesini bile
rek görmezlikten gelmiş ve özellikle adı anılan bu kişi
nin amacına erişmek için örgütlediği eylemci ve 
silahlı vurucu güçlere ve onların süre gelen korkunç 
ve insanlık dışı eylemlerine meşruluk kazandırma 
pahasına da olsa bu kişi ve partisiyle ilişki kurmayı 
tam bir gözü kararmışlık içinde bilerek yeğlemiştir. 
Bu konuda Sayın Demirel'in girişmelerinden bir
kaç örnek vermek gereklidir. 

1974 yılı sonlarında kimliği iyice belirgin hale ge
len totaliter ve otoriter sağ dikta rejimini amaçla
yan Milliyetçi Hareiket Partisiriin gençlik kurultayma, 
A. P. adına Demirel tarafından gönderilen o zama
nın Adalet Partisi Millet Meclisi Grupu Başkanvekili, 
Cephe Hükümetinin bugünkü Millî Eğitim Bakanı, 
beraberlinde getirdiği çiçek demetleriyle yetinmeyerek, 
kurultay kürsüsünden yaptığı ve Milliyetçi Hareket 
Partisinin gençlik teşkilâtını öven bir konuşmasının 
sonunda, Milliyetçi Hareket Partisi ve onun vurucu 
gücüyle tam bir özdeşlik içinde olduklarını çok veciz 
bir cümleyle vurgulamış, bir çeşit birleşmeyi imza
lamıştır. Sayın Bakan, Milliyetçi Hareket Partisi 
Gençlik Kurultayında «Meseleniz meselemizdir, da
vanız davamızdır, Tanrı Türkü korusun» demekle tar
tışılmaz bir gerçeği; yani bir bütünleşmeyi kendi di
liyle doğrulamıştır. 

Sayın Demirel'in gönderdiği elçi tarafından yapı
lan bu konuşma ve temaslar, yukarıda belirttiğimiz. 
gibi bir çeşit Adalet Partisi - Milliyetçi Hareket Par
tisi ve bu partinin vurucu güçler teşkilâtıyle özdeş
leşmesini kanıtlamakla kalmamış, kısa bir süre sonra 

kurulan Cephe Hükümeti içinde Mecliste 3 temsil
cisi bulunan Milliyetçi Hareket Partisine iki bakan
lık verilmesi gibi büyük bir ödüne yol açmıştır. An
cak, bununla da yetinilmemiş, Milliyetçi Hareket Par
tisinin vurucu güçleri ya da ünlü. deyimiyle koman
dolarının meşru devlet güçleri yanında yer almalarına 
ve öldürmeye, yaralamaya, baskın yapmaya, sindir
meye varan tüm şiddet eylemlerini Devlet adına sür
dürmelerine, resmî hükümet ve Devlet politikası gibi 
yürütmelerine, Hükümet Programı müzakereleri sıra
sında her iki Mecliste vaki resmî beyanlarla olanak 
sağlanmıştır. 

İşte bu süreç içinde kurulan Cephe Hükümeti bir 
yandan milleti, «milliyetçiler» ve «milliyetçi olma
yanlar» gibi iki düşman kamp halinde tutmak temeline 
dayalı olarak doğmuş, öte yandan yukarıda belirtilen 
unsurları ve Milliyetçi Hareiket Partisiyle vurucu güç 
örgütü komandoları Devlet gücü yapan resmî program 
müzakereleri biter bitmez, derhal işe başlamış ve öz
gürlükçü demokratik düzenden kendileri açısından 
umut kesenlerin kurdukları bu cephenin ancak top-
yekûn eylemli bir kalkışma niteliğinde geliştirilip uy
gulayacakları bir planla başarıya ulaşabileceği karar
laştırılmış ve bu karar gereği adı geçen plan aşama 
aşama uygulama alanına koyulmaya başlanmıştır. 

Plan gereği, ayırt edilmeksizin komünizm ve her 
türlü sol düşünceye ve anlayışa karşı yoğun propagan
da saldırısı bundan böyle resmen Hükümetle, Dev
let eliyle yürütülmeye başlanmış; Başbakan ve Yar
dımcılarından itibaren tüm sağcı kişi ve kurumlar ve 
araçlar bu yolda seferber edilmişlerdir. Akıllara dur
gunluk verecek ölçüde yalan, iftira ve tahrik temel
lerine dayalı olarak yürütülen ve ancak yabancı düş
manların cüret edebilecekleri insafsızlık ve katı yü
reklilik ile izah olunacak vüsa'ta ve şiddete vardırı
lan bu propaganda, Cephe Hükümetinin belli başlı 
görevi, uğraşı haline gelmiştir. Aynı zamanda gö
rülmemiş şiddet ve hırsla Türkiye Radyo Televizyon 
Kurumunun üstüne atılan cephe, aylarca ciddî bütün 
Devlet işlerini bir yana iterek Parlamentoyu, Hükü
meti ve Resmî Dairelerin yöneticilerini sırf TRT Ku
rumuna karşı Savaş vermeleri için cepheye sürmüş 
ve seferber etmiştir. Savaş, Danıştay ve Anayasa 
Mahkemeleriyle pekişen demokrasi yanlışı tüm güç
lerin hukuksal savunma barınaklarının bizzat Ana
yasa dahil, hukuk dışı bir tutumla çökertilmesiyle 
sonuçlanmış, adı anılan kurum fiilen ve âdeta zorla 
işgal edilerek cephenin eline geçmiştir. 

Yine aynı zamanda tüm devlet memurları, özel
likle öğretmen ve işçi teşekkülleri, meslek kuruluş-



C. Senatosu B : 56 15 . 4 . 1976 O : 1 

lannın üzerine de atılan cephe, kurumlan ve kişileri 
kanun, nizam, hak ve hukuk tanımadan dağıtılmış, 
sürülmüş, işinden ve ekmeğinden edilmiş, bir kelimeyle 
devletin hizmet kesimi perişan edilmiştir ve yine aynı 
zamanda devlet soygunları tarihin hiç bir döneminde 
görülmemiş boyutlara ulaşmış ve tüm suçlular biz
zat Hükümet adamları tarafından himaye akma alın
mıştır. En fenası, korkusuz ve huzur içinde yaşania 
hakkı, can ve mal güvenliği, öğretim özgürlüğü, ya
yın özgürlüğü, sendikal özgürlükler ve siyasal par
tiler eliyle yürütülen siyasal faaliyet haklan ve öz
gürlükleri, yine aynı plan gereği topyekûn ortadan kal
dırılma amacıyle Cephe tarafından bu maksatla kulla
nılan Devlet güçleri ve resmîlik kazandırılmış vurucu 
güçler, komando birlikleriyle büyük çaplı kanlı sal
dırılar ve toplu cinayetler tertiplenmek suretiyle yü
rütülmüştür; el'an da yürütülmektedir. 

1975 kısmî Senato seçimlerinde siyasî partilere; 
özellikle C. H. P.'ye yöneltilen silahlı saldırılara rağ
men, Cumhuriyet Halk Partisinin daha da güçlen
diğini gören ve bu nedenle daha derin bir korkuya 
'kapılan Cepheciler, silahlı saldırılarının ve tüm sin
dirme eylemlerinin alanını ve şdidetini genişletme ve 
artırma gereğini duymuşlar ve şimdi sizlere Ikıesinı 
sunacağım ve bu listede yer alan, Cephe kurulması 
ile başlayan ve günümüze kadar süregelen korkunç 
olaylar dizisini yaratmışlardır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu listeyi, dünkü Birleşimde Sayın Başkanlık Di

vanı Genel Kurula okumuş ve zapta geçirmiş bulun
duğu için, listenin tümünü tekrar okumakla vaktinizi 
almamaya özen göstereceğim. Listeyi ibret nazarlarını
za sunma'kla iktifa edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu uzun listede yer alan ve bir yılın tüm yansını 

dolduran, her biri ayrı bir facia niteliğinde olan, hu
kuk dişi, insanlık dışı bu kanlı olayların Cephe İkti
darı döneminde vukua geldiği, tarih ve faaliyetiyle sa
bit olduğuna göre, bu iktidarın kendi diliyle de ik
rar ettiği gibi, normal ve demokratik Anayasal bir 
kuruluş olmaktan çok, milletin bir yarısını düşman 
sayan ve düşmanlara karşı açtığı bir savaşı cephe ku
ralları içinde yürüten bir karargâh olduğunu kabul et
mez misiniz? Aksi kanaatteysoriiz, gerçeği; tam ger
çeği bulup tespilt ve tescil etmeye medar olacak bu 
girişimirriizi, size sunulan önemli bir fırsat ola
rak değerlendirebilmeniz için, önergemizde belirtilen 
bütün kanlı ve diğer türde olayların Anayasa ve 
Tüzük hükümleri dairelinde araştırılıp incelenmesine 

ve bilgi edinilmesine olanak vermenizi; önergemizin 
kabulünü oylarımzla desteklemenizi arz eder ve söz
lerimi, çok ünlü bir Türk ozanı ve düşünürünün şu 
beytiyle bağlamayı düşünmekteyim: 

Büyük Türk Düşünürü ve Ozanı Yunus Emre 
bir yapıtında şu iki mısraı yan yana getirmek suretiy
le sanıyorum iri, onların toruları olan bizlere bugün 
o mısraUrda düe gelen. düe getirilen düşünün bi
rinden birini yeğleme ve böylece bu ülkede tüm ulu
su bir uğursuz felâket gibi saran olayların üzerine çı
kabilen bir Parlamentonun varlığını ispadamaya ve 
Türk Ulumunu içine düştüğü ve vahim tehlikeden 
kurtarmaya yönelik bir karar vereceksiniz. Vereceği
niz karar, biraz sonra söyleyeceğim mısralarda be
lirgindir. Yunus der ki: «Söz ola: kese savaşı, söz 
ola; kestire başı» 

Ü-nergem'zin kabulüne karar verirseniz, verdiğiniz 
karar, savaşı, kesen bir söz gibi işleyecektir ve Parla
mentonun yüceliğini, işlerliğini ve Tür'k Ulusunun so
runlarına sahip ç'kma gücünde olduğunu kanıtlaya
cak' •:. Aksine karar verirseniz. «Söz ola; kestire başı* 
mısraındaki düşüne yatkın olacaksınız. Devam ede-
gelen olayların devam etmesini arzulamış bir Parla
mento durumuna düşmükten kendinizi kukarama-
m*ş olacaksınız. 

BiZ.m size söyleyeceğimiz şudur ki; niyetimiz ha-
lisanedir. 173 tane olayı. 303 tane olayla besleyen. 
bir yılın 183 gününü kapsayan bu kaostan, bu fe
lâketli gidişten, bu kargaşadan, insanı insanlığından 
utandıran bu ortamdan Türk evlâtlarının genç yaş
larında katledilmek.inden kurtarılmasına bir ölçüde 
olsun imkân verecek okuı bu girişime sizin de sahip 
çıkacağınızdan enim olara':, sizi Grupum adına en de
rin saygılarımla selâmlar ve konuşmamı bitiririm 
efendim.( C. H. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — İçişleri Bakanı Sayın Oğuzhan Asil-
tüık, bıii urunuz efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Ankara Milletvekili) — Muhterem Başkan, Yüce 
Senatonun değerli üyeleri: 

Cumhuriyet Halk Partisi Senato Grupu tarafından 
verilen Araştırma önergesi münasebetiyle huzurları
nıza gelmiş bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Önce birkaç hususu tespit etmekte fayda mülaha

za ediyorum: Beyanların hüsnüniyetine inanmak asıl
dır. Bu bakımdan, Sayın Gündoğan'ın burada, bu 
Senato Araştırma Önergesini vermekten kasalarının iyi 
niyetle bazı hakikatlerin meydana çıkması olduğu 
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beyanına da aynı şekilde inanarak sözlerime başlı
yorum. 

Buna inanmak istiyorum, zira uzun zamandan be
ri çeşitli vesilelerle kamuoyunda, bazen hadiseleri yan
lış ve ters göstererek, bazen de hadiselerin yanlış ve 
tersliğinden öte birtakım ithamlar ve değişik şekilde 
ortaya koyuşlarla topyekûn Hükümeti, emniyet ve 
asayiş güçlerini itham eden kampanyanın böylece son 
bulacağına, değerli Cumhuriyet Halk Partili senatör 
arkadaşlarımın da bu araştırma neticesinde hakikatleri 
görmek bundan sonra daha mutedil ve mülayim be
yanlarda bulunacaklarına inanıyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Evvelâ şurasını da belirtmek istiyorum ki, bu Se

nato Araştırma önergesi fevkalâde faydalı olacaktır. 
Bakan olarak, bu araştırmanın yapılması gereğini 
bildiren sayın sözcüye katılıyorum ve ben de istiyo
rum ki, bu Senato Araştırması yapılsın ve hakikat
ler gün ışığına çıksın. (C. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, 
Meseleleri çözmek için mutlaka hüsnüniyet şart

tır. Biz, eğer bir araya gelir, meselelerimizi • konu
şursak, inanıyorum ki, çözüm yolları buluruz; ama 
birbirimizle konuşmadan, birbirimizin ne dediğine 
dikkat etmeden, zıt kutuplar halinde meseleyi ortaya 
koyar, bir çekişme ve çatışma ortamına sürüklersek, 
bunda hiç kimsenin faydası olmaz. Belki faydası olan 
vardır; «Hiç kimse» derken memleketimizin, milleti
mizin ve bu vatanda yaşayın, bu vatana bağlı olanla
rın faydası olmaz fikrini kasdediyorum. Yoksa her 
halde, bu memlekete düşman olanların bunda faydası 
vardır. 

Bunun için, meselelerimizi iyi niyetle ortaya koy
maya, meselelerimizi karşılıklı anlayışla, müzakere et
meye, çözüm yolları bulmaya hepimiz mecburuz. 

Bu meseleleri, her türlü tahrikin içerisinde, Devle
tin zincirini teşkil eden halkalardan biri olan hükü
met çözsün diye, bir tarafa çekilip, Devletin diğer 
güçlerini meydana getiren bütün müesseselerin «ne ha
liniz varsa görün» demeye hakkı yoktur. 

Eu meselelerin çözümünde siyasî partilerin ağır
lık koymaları; meselenin çözümüne yönelen ağırlık 
koymaları şarttır. Bu meselenin çözümünde, Anayasa
ya göre, kuvvetler ayrılığı prensibine göre kurulmuş 
olan diğer Devlet müesseselerinin ağırlıklarım koyma 
nıeebaı iyeti vardır. 

Devlet, bütün bu müesseselerden müteşekkil bir 
bütündür, Hükümet bunun içerisinde bir halkadır. İç-

! işleri Bakanınız olarak, 40 milyonu temsil eden Hü
kümetin bir üyesi olarak, görüş ayrılığına sahip olanı 
peşinen düşman ilân etmeyerek bu meselelerin üzeri
ne gitmişimdir, çözmeye çalışm:şırndır, gayret göster-
mişimdir. 

Ancak, sizlerden şunu da istemek hakkimdir: Bu 
sadece içişleri Bakanının gayretiyle sadece Hüküme
tin gayretliyle olacak bir mesele, çözülecek bir mesele 
değildir. Bütün Devlet müesseselerinin huzura, sü
kûna ve iç barışa yönelik davranışlarını kendilerinin 
ayarlamaları, tanzim etmeleri, yardımcı olmaları şart
tır. Buna İnanıyorum. 

Araştırma önergesinde memnuniyetle tespit etti
ğim bir husus da şudur : 

Doğrudan doğruya ne içişleri Bakanlığı, ne de 
illerin emniyet ve asayişinden birinci derecede so
rumlu olan valiler itham edilmiştir. Bu usul tercih 
edilmemiştir. Bir nevi, gazete kronolojik sıralamasına 
göre, bazı olaylar, (Bazılarında yanlışlık yapılmıştır, 
hata yapılmıştır. Bu, araştırmadan sonra meydana 
çıkacaktır) zikredilmiş ve bunların araştırılması isten
miştir. 

Değerli arkadaşlarım, her zaman ve her fırsatta 
şu hususu belirtmeye çalıştım : 

Memleketin emniyet ve asayişinin temininde; bu 
emniyetin, bu asayişin temininde mühim olan nokta, 
dikkat edilmesi gereken nokta şudur : 

İcra güçleri hadiselere, kanunların çerçevesi içe
risinde müdahale edeceklerdir. Kanunların sınırladığı 
bu çerçevenin dışında, kendi şahsî birtakım düşünce
lerini, şahsî birtakım hissiyatlarını bu çerçevenin içe
risine sokamayacaklardır, sokmayacaklardır. Böyle 
davranışların daima üzerine gitmişimdir, bunu belirt-
mişimdir. Şunu da hemen peşinen belirteyim ki; pa
rantez içinde belirteyim ki, biz komünizmin karşısın
dayız. Komünizm ile mücadele etmeyi görev saya
rız. Ancak, bir suçu işleyen, kanunun suç saydığı 
bir fiilî işleyen kimse, ister bu memlekete zararlı 
düşünceye sahip olsun, isterse tamamen aksi bir dü
şünceye sahip olsun kanun, eğer o fiilî suç olarak 
kabul etmiş ise, emniyet ve asayiş kuvvetleri, kanu
nun sınırları içerisinde ona müdahale eder, onun dı
şına çıkamazlar. Adaletin mülkün temeli olduğuna 
inanan bir düşünceye sahip bir Bakan olarak, bu tat
bikatı şimdiye kadar böyle yaptım, bundan sonra da 
böyle yapacağım. Suç işleyen kim olursa olsun, bunu 
Hükümet olarak da böyle düşünüyor, böyle ortaya 
koyuyoruz; resmen, Hükümet olarak, sorumlu kişi
ler olarak böjde ortaya koyuyoruz; ve bu-
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nu bu şekilde anlamanın dışında, sadece ken- j 
dilerine ait bazı düşünceleri ortaya koyanlar var
sa, (her zaman belirtmişimdir) bunlar Hükümet adı
na ortaya konulmuş sözler değildir; Hükümet böyle ı 
düşünmemektedir, Hükümet böyle hadiselerin üzeri
ne gütmeyi arzu etmemektedir. 

Her zaman tekrar ettiğim husus şudur : i 
(Misali kendimden vererek rahatlık kazanmak is- j 

tiyorum.) Suç işleyen benim kardeşim de olsa polis 
yakasına yapışacaktır; düşünce itibariyle, zihniyet 
itibariyle hasmım olsa da yakasına yapışacaktır ve 
bunların arasında bir fark yoktur. Aksi halde. Devlet 
olmanın imkânı ortadan kalkar, ortada bulunamaz, 
ortada kalmaz. Devlet olmanın gereği budur. Devlet | 
olmanın gereği, suç işleyenleri yakalayıp, adalete tes
lim etmektir. Bunun dışında bir anlayışı kabul et
memize, içimize sindirmemize imkân yoktur. 

ABDULLAR EMRE İLERİ (Niğde) — Tatbikat 
da böyle olsa.. 

NACİ CİDAL (Hakkâri) — Türkeş de böyle dü
şünüyor mu?. 

İÇİŞLERİ BAKANİ OĞUZHAN ASÎLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, tatbikatın da 
böyle olması için gereken herşey yapılmaktadır, aks: 
varit olduğu, «Filân yerde, filân suçu işlemiş kimse ı 
korunmuştur» denildiği anda, bunun üzerine gitmez
dir. Zaten, Parlamentonun murakabeci altmda bu
lunan hükümetlerin, yapmaları gereken şey budur. 
Eğer Yüce Parlamentonun murakabeciyle çalışan hü
kümetler, bile bile suç işlendiği takdirde, suçluların 
üzerine gitmezse, o zaman o suça ortak olurlar; ama I 
bir suç işlendiği zaman, bu suçun failini bulmak hu
susunda ellerinden gelen gayreti gösterirler de, bir
takım delil eksiklikleri, birtakım ipucu eksiklikleri 
dolayısıyle, bütün bu gayretlere rağmen, bazı fiille
rin faili bulunmazsa, Yüce Parlamento Hükümeti it
ham etmek hakkına sahip değildir. 

Bendeniz, size bir hususta, basit bir hadiseyi zik
retmek istiyorum: 

Federal Almanya'yı ziyaret ettiğim zaman, Fede
ral Alman İçişleri Bakanlığının emniyet yetkililer.', 
bütün elektronik cihazlarla teçhiz edilmelerine rağ
men, her türlü teknik imkânlara sahip olmalarına 
rağmen, 350 bine yakın suçlunun Alman polisince 
arandığını koskoca bir kitap olarak gösterdiler değer- | 
li arkadaşlarım. Şimdi, tutup da bir Alman Emniyet 
Teşkilâtına, «Siz hiç bir şey yapmıyorsunuz, suçlu
larla ortaksınız» demeye imkân yoktur. 

Memleketimizde, şükürler olsun ki, bu ölçüde 
suçlu da aranır hakle değildir. Emniyet ve asayiş kuv- j 
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vetleri, inanınız buna, 24 saat ellerindeki imkânla-
rıyie, sizin huzurunuz için, milletin huzuru için daha 
rahat, daha ağız tadıyle yaşamanız için görev yap
maktadırlar. imkânlarımız kısıtlıdır, mütevazı imkân
larla çalışmaktayız; ama bu imkânları sonuna kadar 
seferber eJcek, gayretle bu mücadelemizi sürdüre
ceğiz. 

Yeterli m'd'r? Ycerli olduğunu söylemek imkâ
nına sahip değilim; ama devraldığıma bir müessese
nin daha iyiye girmesi için. azimle, şevkle gayret 
gorteıiyoruz. İk:anıyorum ki, bu gayretlerimiz değerli 
Senato üyeleri tarafından da tasviple karşılanacaktır, 
teşvikle karşılanacaktır. 

Memleketimize huzurun hâkim elmasını istiyo-
i*'jz. Hcv Hükümet, her İçişleri Bakam; (çok samımı 
olarak konuşmak ihtiyacını hissettiğim için bunu 
söylüyorum.) isterse kendi parti teşkilâtından olsun, 
huzursuzluk çıkaran bir insanın yakasına yapışmak 
mecburiyetindedir. Aksi halele, bu hadiselerin önlen
mesinin imkânı yoktur. Aksi halde, hem bunlar olur
ken, hem de rahat rahat hükümet etmenin imkânı 
yoktur. 

Nasıl olur da İçişleri Bakam olarak, nasıl olur 
da Hükümet olarak birtakım hadiselerin çıkmasını 
kendimiz isteyebiliriz?. Bunu istememize imkân yok
tur. Hiç bir mantık da bunun istenebileceğini kabul 
edemez, bunu böyle ortaya koyamaz. 

Biz, hadiselerin çıkmasını isteyemeyiz, hiç bir şe
kilde isteyemeyiz. Çünkü, bu bizim aleyhimizeJh. 
Bundan dalına hükümtner yıpranır, bundan dalma 
hükümetler zararlı çıkar, bundan dalma muhalefet 
kârlı çıkar. Bunun idraki içerisinde hizmet görmek
teyiz. 

Değerli art-Jaşlanm; 
Burada, âi\r> sayın konuşmacının sözlerinde be

lirttiği ve zapta geçen, benim de elimde b'r nüs
hası olan 173 tane hadisenin üzerinde tek tek dura
cak değilim. Genel olarak bazı şeyler söyledikten 
sonra, işte bu 173 tane hadise hakkında da Yüce 
Senatonun kuracağı komisyonun araştırması neti
cesinde bilgileri, gerek Yüce Senato'ya, gerek kamu
oyuna açıklayacağı için bu rahatlık içcrkkrde bulu
nuyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Söylemek islediğim genel hususlar şunlardır: Bü

tün Batı ülkelerinde, medenî ülkelerde aşağı - yu
karı bin kişi basma 2,5 - 3'ien başlayıp 4'e kakır po
lis miktarı düşer. Türkiye'de bu rakam 0,93 tür. Bu 
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rakamı bir anda 3'e, 4 e çıkarmanın imkânı yoktur. 
Ancak, her sene belirli kadroların tahsisi doîayısıy-
le bu imkân artırılacak ve iç huzurumuzu sağlamak 
üzere Milletimizin hizmetinde olan polis adedi de 
böylece artmış olacaktır. Ancak şu anda rakam 0.93' 
tür. Bu rakam İngiltere'de 3,95 - 4'tür. Aşağı yukarı 
Türkiye'nin 4 mislidir. 

Emniyet ve asayişi teminle görevli kuvvetlerimi
zin araç ve gereçleri hususunda da büyük bir titizlik
le üzerine eğilinmiş ve çalışmalar yapılmaktadır. Bu
nun bir parçası olarak, Yüce Meclislere sunduğu
muz 10 milyarlık bir REMO projesi vardır. Bunun
la, suçluların daha kısa zamanda bulunabilmesi, 
suçların daha ciddî takip edilebilmesi bakımından 
büyük elektronik imkânlar da getirilmektedir. An
cak, bütün bunları söyledikten sonra, bir hususu daha 
dikkat nazarlarınıza arz etmek istiyorum. 

Bu hadiseler nerelerde olmaktadır?. Değerli arka
daşlarım, Türkiye 40 milyon nüfusa sahiptir. Aşağı 
yukarı bunun yarından fazlası köylerde oturmakta
dır. Köylerde emniyet ve asayişi ihlâî eden, Devletin 
parlamenter, demokratik rejimine, Cumhuriyetine 
karşı, Devletlin emniyet kuvvetlerine karşı, polisine 
ve jandarmasına karşı hiç bir kıyam hareketi olma
maktadır. 

Şehirlerde yaşayan insanlarımızın, esnafımızın, 
dar gelirlimizin, işçimizin, büyük ölçüde her sınıfa 
mensup insanlarımızın arasında Devletin emniyetine 
ve zabıta kuvvetine, Devletin rejimine ve Cumhu
riyetine karşı bir kıyam hareketi olmamaktadır. 

Bütün bu hadiseler dikkatle takip ed;Id'iğ< takdir
de; M gayet dikkatle takip edildiğini bilerek buna 
işaret ediyorum, büyük şehirlerimizde üniverstieleri-
mlizde binbir ihtimamla gönderdiğimiz gençlerimiz 
arasında meydana gelmektedir. Bir O: ta Doğu Tek
nik Üniversitesinde bir evlâdımıza 50 bin liranın üze
rinde bu Devlet mütevazi bütçesinden; okuması için, 
bu memleket hizmet eder hale gelmesi için para 
ayırmaktadır. 

Bir Haceıttepede bu miktar çok daha fazladır, iki 
misline yakındır, iki muslinden biraz daha azdır. 

Bu, ne için verilmektedir?.. Memleketimize ve 
milletimiize h'izmet edecek ilim ve irfan sahibi, ahlâk 
ve fazilet duygularına sahip evlâtlar yetiştirmemiz 
için. Bu millet, bu mütevazi bütçesinden bu para
ları ayırıp vermektedir. 

Üniversitelerin kapısında da binlerce, onbinieree 
insan üniversitede Okumak için sıra beklemekledir. 
Ancak, şayanı teessürdür ki, üzülerek ifade edeyim 

ki, üniversiteye girdikten sonra bir kısım evlâtları
mız orada eğitim ve öğretim haklarının kullanılması 
yerine, o noktalarda birtakım siyasî düşüncelerin, 
birtakım ideoîojvk kavgaların içerisine girmekte ve 
memleketi de büyük bir ölçüde huzursuz etmekte
dirler. Bu huzursuzluklar bir avuç insanın çıkardığı 
huzursuzluklardır. Bu huzursuzlukların üzerine Dev
let olarak gidildiği takdirde, ezip geçmek işten bile 
değildir, ancak Hükümetin olduğu kadar, siyasî par
tilerimizin de. Anayasaya göre özerk kuruluşlarımı
zın da bu hususta kendilerine düşen görevleri mut
laka yerine getirmeleri lâzımdır. Hadisenin ehem
miyetini bilerek, hadisenin artmasına yönelen, hadi
senin büyümesine yönelen bir tarzda değil, sönme
sine yönelen bir tarzda üzerine eğilmelidirler. 

Değerli arkadaşlarım; 
Biz evlâtlarımıza fizik öğretiyoruz, kimya öğreti

yoruz. matematik öğretiyoruz, hatta uzaya gönderdi
ğimiz araçların başlangıç noktasından ineceği nokta
ya kadar geçen süre zarfında, her saniyede hızmı 
nasıl hesap edeceğimizi öğretiyoruz. Bendeniz bir 
mühendis kardeşiniz olarak konuşuyorum; hangi sa
niyede hangi hıza ulaştığını, hangi yörüngeyi takip 
edeceğini, nasıl takip edeceğini öğretiyoruz. Bütün 
bunları öğrettikten sonra, aynı talebinin silahı eline 
alarak geçemediği dersin hocasının alnına dayayıp 
niçin not istememesi gerektiğini öğretmiyoruz. Şim
di, herkesin başına bir polis koyalım, fikrini müda
faa etlğinizi sanmıyorum ve kabul de etmiyorum, böy
le bir şeyi zaten müdafaa etmek imkânı da yoktur. 
Eğer biz, herkesin basma bir polis koymak suretiyle 
bu hadiseleri önlemeye kalkarsak, o zaman herkesin 
basma koyacağımız polisi de bu memleketin evlâtları 
arasından çıkaracağımıza göte. onların başına kimi 
koyalım?. 

Değerli arkadaşlarım, bütün bunların çözüm yol
ları vardır. Bütün bunların çözüm yollan; evlât
larımızı niçin sıra arkadaşını sevmesi lâzım geldiğini 
öğretecek tarzda yetiştirmektir. Evlâtlarımızın kimse 
görmeden de bir cinayet işlemesi halinde; kimse gör
mezse dahi, kanun onun yakasına yapışmasa dahi, 
bunun vicdanî ezikliğini, sorumluluğunu ve bu he
sabı bu dünyada vermese dahi, bir gün gelip vere
ceğini öğretmemiz de aramamız lâzımdır. Başka bir 
yolu yoktur. Ahlâkî ve manevî değerleri evlâtlarımı
za vermeye mecburuz değerli arkadaşlarım. 

Millî eğitimimizi, insanlarının birbirini sevdiği, 
saydığı, birbirine hürmet ettiği bir topluluk haline 
getirecek tarzda düzenlemeye mecburuz. 
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Şimdi ben sözlerimi, Sayın Gündcğan'ın sözleri
ni bağlarken büyük muttsavvıf. iste bu ahlâkî ve ma
nevî değerlere bağlı büyük insan Yunus Ernre'den 
naklen söylediği iki satın bir kere daha tekrar ede
rek bağlamak istiyorum. 

«Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı.» 

Çok doğru. Eğer biz, politik mücadelelerimizde 
tandansı biraz daha artırarak, gerilimi biraz daha 
yükselterek çözüm yolları ararsak, bu söz baş kes
tiriyor. "Eğer biz bunları yumuşatır, bunları müla
yim, makul hadlere indirir., bunları insanların bu
radaki konuşmaları neticesinde filan yurtta, vata
nın filân köşesmde kavga etmeyecek hale getirirsek; 
işte o zaman «Süz ola kese savaşı» olur. 

Yüce Senatoya saygılar sunarım. (A. P., M. S. P.. 
C. G. P. sıralarından alkışlar). 

ŞEBİB KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Sayın 
Başkan, müsaade ederseniz bir soru tevcih edece
ğim. 

BAŞKAN — Bu soru ile ilgili bir durumu yok 
araştırma önergesinin. 

ŞEBİB KARAMULLAOĞLU (Bursa) — İçtü
zük buna müsait. 

BAŞKAN — Şimdi bir araştırma önergesi ve
rilmiştir, araştırma açıldığı takdirde, gerçekler o za
man araştırma yapıldıktan sonra ortaya çıkacaktır. 

ŞEBİB KARAMULLAOĞLU (Dursa) — Sayın 
Başkan, bir dakika müsaade ediniz arz edeyim. İç
tüzüğün 137 nci maddesinin ikinci fıkrası araştırına 
bitmeden, araştırma konusu hakkında Hükümete so
ru sorulamaz diyor. Henüz daha araştırmaya karar 
verilmediğine göre mesele muallaktır, bunun mef
humu muhalifinden soru sormaya hakkım olduğu 
kanaatindeyim. 

BAŞKAN okunmuştur. 
önergeyi veren arkadaşımız konuştu. Sayın Ba'kan 
cevapladı; şimdi sıra oylamaya geldi. 

Araştırma Komisyonu kurulmasını kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Bir özel
liği var. ittifakla kabul edilmiştir. 

Şimdi komisyon teşkil edeceğiz. Araştırma öner
gesini veren arkadaşlarımız, «15 üyeden oluşan araş
tırma komisyonu kurulmasını saygı ile arz ve teklif 
ederiz.» demişler. Teklif bu. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Sadece töklif 
değil Sayın Başkan, araştırma önergemizin bir pa
ragrafı. 

BAŞKAN —. Yani o oylanmış olamaz. Bu oyla
manın içinde o çıkmış olmaz. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Önerge oy
landı. Genel Kurulca kabul edildi o kısım. 

BAŞKAN — Hayır efendim hayır. Araştırma 
Komisyonu Genel Kurulca seçilecek en az üç üye
den. teşekkül eder; o ayrı bir muamele olarak oylanır. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Bu husus
ta bir önergemiz var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — önergen'zi okudum efendim, var. 
Başka önerge de yok; onu muameleye koyuyorum. 

Bir de ikinci bir önerge geldi şimdi. Eskişehir 
üyesi Sayın Ömer Ucuza!, «Kurulacak araştırma ko
misyonunun beş üye ile kurulmasını arz ve teklif 
ederim» diyor. 

Bunları sıra ile oylayacağım. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — İzin verirseniz 

bir hususu açıklayacağım. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, bunu 

oylayarnazsımz bütün grupların temsil imkânı beş 
kişi ile mümkün olmaz. 

BAŞKAN — Efendim, burada «üç kişiden az 
olmamak şartıyle.» demiş. 

ÖMER UCUZAL (Esk'şehir) — Tüzük böyle 
demiş ama, biz beş kişi teklif ediyoruz; olur. 

BAŞKAN — Araştırma komisyonu için Tüzüğün 
verdiği rakam bu. Şu hükmü anlamakta tereddüde dü
şersek. hangi metinde anlaşabiliriz. Bu kadar açık, bu 
kadar sarih bir ifadeyi hangi metinde bulabiliriz. Ne 
diyor, tekrar okuyorum. 

«Araştı; ma Komisyonu, Genel Kurulca seçilecek 
en a-" üç üyeden teşCkül eder.» Bu açıktır, seçiktir, 
tavzihe muhtaç değildir, 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, müsaade ederseniz bu konuda bir açıklama 
yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Efcnd'm, teklifiniz üzerinde ister
seniz lehte aleyhte söz verinm. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bir iki 
kelime ile açıklama yapacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İsitanbul) — Sayın Baş
kan, bugün sanıyorum ki, Türk demokrasi tarihi 
en önemli günlerinden birini yaşadik ve demokra
tik rejimin üstünlüğünü kanıtlayan; kelimeyi seçe
rek söylüyorum, fevkalâde şanlı tarihî bir karar 
verdik. Bu kararımizı gerçekleştirilmenin en do
ğal yolu sanıyorum ki, 184 kişi ile oluşmuş Cumhu
riyet Senatosunun bütün gruplarını ve grupsuz üye
leri bünyesinde toplayacak bir Araştırma Komisyo
nuna ihtiyaç çök aşikârdır. Bu itibarla biz, bütün 
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184 kişil::k Cumhuriyet Senatosunun bir araştırma 
komisyonunda 15 kişinin yer almasını, bu topluluğun 
kendi tabiatından gelme bir öneri olarak ileri sür
dük. Bunda ne bir özellik var, ne bir yan tutma, ne 
bir çıkar var. Ancak 15 kişi ile kurulacak komisyonla 
bu mümkündür. Çünkü, grupları ve grupsuzian bün
yesine alabiliyor ve barındırabiîiyor. Gerekçe budur, 
Tüzüğü siz de, biz de biliyoruz. Meclisimizin şu üs
tün ittifakını yürütmeye aynı ittifakla devam ede
lim Sayın Başkanını. 

Arzımız bu, saygılarımızla. 
BAŞKAN — Bana hitaben vaki olan bu açıkla

manızı Genel Kurulda bulunan sayın üyeler dinle
diler... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bir açıklama ya
pacağım, müsaade ederseniz Sayın Başkan. 

BAŞKAİ5 — Aleyhinde mi bir mütalaanız- var; 
buyurun efendim. 

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

Memleketimizi cidden içine almış olan bu duru
mu bütün ciddiyeti ile tetkik edip, bir araştırmayı 
ortaya koymak için Yüce Heyetiniz ittifak halinde 
bir karar aldı. Bundan Grup olarak da, şahsen de 
çok memnunum. 

Şimdi, bu ciddî meseleyi sonuna kadar ciddiyetle 
götürmek için değerli arkadaşlarını, 15 kişiden kuru
lacak bir komisyonla götürmek mümkün olmaz ka
naatindeyim. Tüzüğün 135 nci maddesi gayet açık 
olarak tedvini sırasında, komisyon adedinin daima 
küçük olmasında işin ciddiyetle götürülmesini araş
tırmıştır. 

Şimdi gündemi tetkik buyurursanız göreceksiniz 
ki. 25 taue araştırma önergesi var. Bu 25 araştırma 
komisyonunun kurulduğunu kabul edersek, her bi
rinde de 15 arkadaşı görevlenclirirsek. değerli arkadaşla
rım; evvelâ Yüce Senatonun Umumi Heyetinin bu 
isi karşılaması, her işini bırakarak sadece araştır
mayı karalaması mümkün değil. 

Saniyen, 15 kişilik bir heyet bu 173 hâdiseyi te
ker teker incelemeye kalkıştığı zaman; bu, Ankara'da 
olabilir, o7 vilâyette olabilir, bunların toptan kalkıp 
gitmesi de Yüce Senatonun umumi hizmetlerdeki gö
revini aksatır. 

O bakımdan, şimdi değerli arkadaşım diyor ki, 
ittifakla alman kararda Yüce Senatodaki bütün grup
ların ve bağımsızların temsili gerekiyor. İşte ortada 
beş rakamı değerli arkadaşlarım. Dört sayın grupun 
birer üyesi, müstakil arkadaşlarımızı temsil eden de 

bir üyenin bulunması ile beş kişinin bir araya gelme
si, işi ciddiyetle yürütmenin imkânını sağlayacak. 
Ben bu sebeple, hiçbir art niyet olmadan, hiçbir he
saba dayanmadan işin ciddiyetle götürülmesini ve 
bir selâmetle araştırmanın sona erdirilmesi için beş 
kişilik heyetten bu komisyonunun kurulmasını teklif 
ettim. Aksi halde, 15 üyeden kurulduğu zaman, 15 ar-
kadaşınıızm bir araya gelmedi de daima mümkün ol
mayacak. Nitekim, Türkiye Büyük Millet Meclisi
miz tarafından kurulan Soruşturma Hazırlık komis
yonları 16 üyeden teşekkül ediyor; 16 üyenin bir ara
ya gelmesi mümkün değil arkadaşlar. Kendilerine 
görev verilen komisyonlar, bir aylık müddetlerimi 
doldurmalarına rağmen daha 33 komisyondan an
cak birisi Başkanlık Divanını seçmiştir. Gelin; işi 
ittifakla de aldık, ittifakla da bu işi selâmetle neti
celendirmek için 15 değil, 5 üyeden bu komisyonun 
kurulmasını kabul buyurun; işin normal şekilde gö
türülmesi imkânını sağlayalım. 

Adet çoğaldıkça toplanma zorlaşıyor, adet çoğal
dıkça iş uzuyor, iş neticeye varmıyor. 

Değerli arkadaşlarım; 
Biraz önce bu önergenin ele alınıp öncelikle, ive

dilikle görüşülmesini arzu ettiniz; ama öncelikle, ive
dilikle görüşülmesinin müzakeresini isterken, netice
ye de öncelik ve ivedilikle varmak için komisyon 
sayısının 15 değil, 5 olarak teşekkülünde yarar var
dır, arz ederim. 

BAŞKAN — 58 nci maddenin gereği yerine ge
tirildi. Lehinde, aleyhinde birer sayın üye konuştu. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Başkan, 
beş kişinin seçimini öneren teklifin aleyhinde iki 
cümlem olacak. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, evvelâ zatıâlinizin 
de imza ettiği teklifi oyluyorum. 

15 üyeden oluşmasını teklif eden önergeyi... 
SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan,. Sayın Ucuzal'ın verdiği önergeyi bir daha 
okutur musunuz? 

BAŞKAN — Okudum efendim, okudum, ama da
ha okuyayım. 

«Kurulacak Araştırma Komisyonunun beş üye 
ile kurulmasını arz ve teklif ederim.» diyor. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) - Yani, dört 
gruptan birer temsilci alınacak mı?... (A. P. sırala
rından «Evet» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, şimdi iki önerge var. Bi
risi, 15 üyeden teşekkül etmesini isteyen bir önerge, 
birisi de, 5 üye ile kurulmasını teklif eden önerge. 
Bir üçüncü teklif gelirse... 
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ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başka
nım, kürsüden de arz ettim; önerge, her grupu tem-
silen bir arkadaşımızın bulunmasına imkân veriyor. 

BAŞKAN — Evet, halen iki teklif var. Bu iki 
teklifi siyasiyle oyluyorum. Başka teklif olursa, onu 
da oylarım. Yalnız, oylamadan sonra teklif gelme
melidir. 

Başka teklif var mı efendim?... Yök. 

Teklif yolu kapandı. 

15 üyeden oluşmasını isteyen önergeyi oyluyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir, 

Komisyon 15 kişiden oluşacaktır. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — 25 . 6 . 1973 tarih ve 1976 saydı Üniversi
te Personel Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi, bazı maddelerinin kaldınlması ve kanuna bazı 
maddeler eklenmezi hakkında kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Millî Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür ve 
Bütçe ve Plan komisyonları raporları, (M. Meclisi : 
1/276; C. Senatosu : 1/413) (S. Sayısı : 570) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Gündemin, haklarında ivedilik karan verilen iş
ler kısmından bulunan 570 S. Sayılı Kanunun so
nuçlandırılmasını sağlamak üzere gündemde mevcut 
bütün işlere takcîimen öncelikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Yiğit Köker 
Bütçe ve Plan Komisyonu Başkanı 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Bir önerge de biz 
göndermiştik Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önergeniz var efendim, kabul edil
mezse sıra ile hepsini oylayacağım. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Öbürü daha ön
ce idi. 

BAŞKAN —• Buna dün öncelik verildi. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Usul hakkında 

söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, sa

yın arkadaşlar; 
Benim verdiğim bir önerge üzerine, bundan ön

ce durum görüşülmüş, Salı ve Çarşamba günleri de
netleme önergelerinin ele alınması ve işleme konul
ması üzerinde bir karar alınmıştı. Daha evvel alı
nan bir karar gereğince Senatonun normal çalıştığı 
Salı ve Perşembe günlerinden Salı günü denetim 
önergelerime, Perşembe günleri de diğer yasa teklif 

(1) 570 S. Saydı basmayan 14 . 4 . 1976 tarihli 
55 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

ve tasarılarına ayrılmıştı. Uzun süredir bunun nor
mal uygulanmadığını, bu kurala uyulmadığını gör
düğüm için, bu öneride bulundum. 

Senato Başkanlık Divanı konuyu görüşmüş, de
ğerlendirmiş; benim teklifimi Yüce Senatoya getirdi 
ve uygun bularak da kabul ettiniz. Bu önerge kabul 
edildikten sonra bir durum doğmuştu; Salı gününü 
takip eden Çarşamba günü Senato çalışacak mıdır, 
çalışmayacak mıdır, diye Divanda bir tereddüt doğ
du. Senatonun, o oylamayla, akbul ettiğiniz çalışma 
düzenine göre Çarşamba günü de çalışabileceği an
laşıldı. Buna, «Bizim Çarşamba günü için gündemi
miz yokt'.'.r.» diye Divan haklı olarak bir itirazda bu
lundu. O halde, yapılan bir öneri üzerine Çarşamba 
günü, Perşembe gününün yapılmış gündeminin uy
gulanmasına, Perşembe günü için de, yani bugün 
için de yeniden bir gündem tanzim edilmesine oyla
ma ile karar verildi. Mademki Perşembe günü ye
niden tanzim edilecek gündem, Çarşamba günü uy
gulanacak bir gündemdir. Çünkü bu gündemlerde yer 
değiştirildi. O halde yasa teklifleri, Çarşamba günü 
uygulanacak bir gündeme daha önce aldığımız ka
rar gereğince konmamak gerekir. Eğer bu konursa, 
benim gel irdiğim ve sizin de oylarınızla kabul etti
ğiniz öneri daha uygulamaya geçmeden saptırılmış 
oluyor, yeniden denetim önergelerine zaman ve gö
rüşme olanağı verilmiyor. Kaldı ki, bizim Başkanlı
ğa verdiğimiz şimdiki öneride, kabul ettiğiniz olay
larla ilgili bir durum vardır. Bizim daha önce ver
diğimiz araştırma önergesi, okullarda olan olaylarla 
ilgilidir. Biraz önce kabul ettiğimiz ve komisyonun 
kurulması i\a karar verdiğimiz önergeyle kapsamı ve 
içeriği bakımından aynıdır. Sayın Divan toplantıyı 
açmadan ence kendilerine önerge verdik, bu durumu 
belirttik.Dikkate alınıp, bu önergenin kabulünden son
ra onun da işleme konmasını istedik. Sayın Başkan
lığın bu ataya bir yasa teklifini, tamamlanmayan ya
sa teklifi hakkındaki öneriyi getirmesini usul bakı
mından ve daha önceki karara uygunluğu bakımın
dan doğru bulmuyoruz. 
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Bunu açıklamak için söz aldım. Saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Efendim, öncelik teklifini Tüzük 
gereğince Bakan veya komisyon verir. Ancak, de
min yapmış olduğumuz işlemde grupların ittifak ha
linde olduğunu bir hususu görmüş olduğum için bir 
istisna muamele yaptım ve aleyhinde bir görüş de 
söylenmedi, Bunu yol olmak için yapmadık. Zaten 
arkadaşlarımız da. Grup Başkanlarımız da bu nok
taya temas ettiler. Bu itibarla, usule avdet ediyorum. 
Bakan veya komisyon tarafından verilmiş olan önce
lik tekliflerini muameleye koyuyorum. 

Dünde-..ı kalan kanun tasarısının tekrar öncelik
le görüşülmesi hususu teklif edilmiştir, oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Dün ek maddeye kadar gelmiştik. Ek madde üze
rinde bir önergenin dikkate alınması katml edildi. 
Bu arada işleme tabi tutulmayan bir diğer önerge da
ha vardı. Bu arada, gerek dikkate alınması lâzım 
gelen önerge ve gerekse henüz muameleye konmamış 
olan önerge komisyonca alındı. Yeni bir metin ha
zırlanmış, okutacağım; ancak, bir de raporu var. Bu 
rapor da aşağı yukarı ikibuçük sayfadır. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

3. — İstanbul Üyesi Fikret Gündoğan ve Artvin 
Üyesi Re:ai Kocamanın, toplumu etkileyen bunalı
mın kökenleri ve nedenlerini hazırlayanlar ile olay
ların devamının önlenmesi hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergelerinin gündemdeki bütün işlere 
takdimen ve öncelikle görüşülmesine dair önergeleri. 
(10141, 4/266) 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, araş
tırma komisyonlanyle ilgili önerge noksan kaldı, 
önerge gönderdik. 

BAŞKAN — Niçin bir işlemin, noksan kaldığı
nı zamanında ikaz etmediniz? Ben bir muamele oy
ladım ve şimdi kanunu ele aldım. Genel Kuruldan ka
rar çıktı. Varsa, noksanlarını ikmâl edelim efendim, 
okuyayım; okumak fırsatını da bulmadım. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Kısa bir işlemdir, 
onun için. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Müştereken 
verilmiş bir takrirdir. 

BAŞKAN — Komisyondan özür diliyorum. He
nüz raporu okumadan evvel bir evveîki işlemde nok
san olduğu söylenen hususu arz ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Biraz önce kurulan Araştırma Komisyonu, gere

ğinde, araştırma ve inceleme için Ankara dışında da 
çalışmalarını sürdürebileceklerinin kararlaştırılmasını 
saygryle :ı.rz ederiz. 

Aydın 
İskender Cenap Ege 

İstanbul 
Fikret Gündoğan 

BAŞKAN — Müştereken vermişlerdir. Oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir.. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

1. — 2.5 . 6 . 1973 tarih ve ı?â5 sayılı Üniversite 
Personel Kanununun bezi maddelerinin değiştiril
mesi, bazı maddelerinin kaldırılması ve kanuna bazı 
maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Millî Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür ve 
Bütçe ve Plan komisyonları laporları. (M. Meclisi : 
1/276; C. Senatosu : 1/413) (S. Sayısı : 570 (1) 

BAŞKAN — Konuya dsva mediyoruz. 
Rapor, daktilo sayfasıyle ;ki buçuk sayfa tut

maktadır. Okunmasını arzu edivor musunuz? 

(1) 570 S. Sayılı basmayan 14 
55 nci Birle dm tutanağına eklidir. 

4 . 1975 tarihli 

AHMET TAHTAKILIÇ (E şak) — Ben, okun
masını rica ediyorum. («Okunsun» sesleri) 

BAŞKAN — Okunsun efendim. Okutuyorum. 

Bütçe ve Plan Komisyonu 
Esas No. : 1/413 
Karar No. : 19 

15 . 4 . 1976 

Bütçe ve Pian Komisyonu Raporu 

C. Senatosu S. Sayısı 570'e 1 nci Ek 

Yüksek Başkanlığa 
25 . 6 . 1973 tarih ve 1765 sayılı Üniversite Per

sonel Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, 
bazı maddelerinin kaldırılması ve kanuna bazı mad
deler eklenmesi hakkında kanun tasarısına ilişkin, 
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Bütçe ve Plan Komisyonunun 7 Nisan 1976 tarihli ı 
ve Esas 1/413, Karar 19 sayılı raporumuz, Cumhu
riyet Senatosunun 14 Nisan 1976 tarihli 55 nci bir- j 
leşimincle görüşülmüş ve metnin sk maddesinin gö- î 
rüşülmesi sırasında verilen önergelerin değerlendiril
mesi ve maddenin böylece yeniden tanzimi için mad
de ve maddeye ilişkin olarak verilen önergeler Ko
misyonumuza alınmış ve Komisyonumuzun 15 Ni
san 1976 tarihli Birleşiminde, Üniversite rektörleri } 
ile Millî Eğitim ve Maliye Bakanlığı temsilcileri de I 
hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere edilmiştir. 

Komisyonumuz, ek madde ile birlikte Komisyo- j 
numuza alınan önergelerden. Cumhuriyet Senatosu 
Antalya Üyesi Reşat Oğuz, Erzurum Üyesi Lûtfi 1 
Doğan ve Mardin Ü>esi Sait Mehmctoğiu tarafından 
verilen önerge üzerinde «Kabul edilmiştir» şerhini 
görmüş ve Cumhuriyet Senatosunun tutanaklarının 
tetkikinden bu kabul işleminin «dikkate alınmasının 
kabul olunduğu» şek.inde bulunduğunu ve madde 
oylamasının yapılmamış olduğunu tespit etmiş ve J 
gerok maddenin gerek önergelerin müzakeresinde bu 
görüşü esas kabul ederek inceleme yapmıştır. 

Komisyonumuza ek madde ile birlikte üç de 
önerge alınmıştır. Bu önergelerden birincisi, ek mad
denin Millî Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür Ko
misyonu taraundan hazırlanan rapora esas metnin 
kabulünü öngörmektedir. 

Önergelerden ikincisi, ek madde mctmne «YAY- ] 
KUR» ibaresinden sonra «Gençlik ve Spor Aka
demisi» ibaresinin eklenmesini öngörmektedir. 

Önergelerden üçüncüsü ise. madde metnine 
«Gençlik ve Spor Akademisi^ ibaresi eklendiği ci
hetle, Millî Eğitim Bakan-ığma bağlı Yüksekokul 
olan «Eğitim Enstitüleri» nin eklenmesini öngörmek
tedir. 

Komisyonumuz, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 
Yüksekokul olan eğitim enstitülerinde «Üniversite 
Personel Kanunu» kapsamında sayılabilecek «Aka
demik unvana» sahip öğretim üyesinin bulunmadığı 
ve bu özelliği ile üniversiteler ve akademilere bir eş 
değerlik içinde bulunamayacağı keyfiyetini gözete
rek, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yüksekokul olan 
eğitim enstitülerinin madde metnine alınmasına im
kân bulamamıştır. 

Komisyonumuz, Gençlik ve Spor Akademilerinin 
mahiyeti ve öğretim biçimi üzerinde geniş tartışma 
açmış ve bu akademilerin «Üniversiter» karaktere 
sahip eğitim verdiğini ve lisans seviyesinde olduğu 
kadar lisans üstü seviyede de akademik faaliyette 

bulunmak üzere kurulduğunu saptamış ve bu karak
teriyle «Üniversite Personel Kanunu» bünyesinde 
yer almasının bir sakınca doğurmayacağı görüşünde 
birleşmiş ve bu görüş ile «Gençlik ve Spor Akademi
leri» nin üniversite ve akademi öğretim üye ve yar
dımcıları yetkisine haiz olup da bir kadro karşılığın
da bu akademilerde görevlendirilenlere de üniversite 
Personel Kanunu hükümlerinin aynen uygulanması
nı yararlı mütalaa etmiştir. 

Komisyonumuz, yürürlükte olan bir kanunun yü
rürlükte olan bir maddesinin yürürlükte olan bu ka
nunda değişiklik yapan ve kesinleşince tek bir kanun 
haline gelecek olan kanun metninde değişikliğe uğ
rayan kanun metninde mevcut hükmün ikinci bir de
fa tekrar edilmesinde hiç bir şekilde yarar mütalaa 
etmemiş ve bu mütalaası sonucu Cumhuriyet Sena
tosu tarafından dikkate alınması kabul edilen öner
genin Üniversite Personel Kanununun 20 nci madde
sine atıfta bulunan kısmını bu görüşle benimseme
ni iştir. 

Komisyonumuz, 1472 sayılı Kanunla sözü edilen 
Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyele
rinin hiçbir halde ve hiçbir zaman «Akademik un
vana sahip ve bir kadro karşılığında» bu yükseköğ
retim kurumlarında görev ifa etmedikleri ve anılan 
kişilerin ancak «sözleşme» sistemi ile çalıştırıldıkları 
keyfiyeti nedeniyle ve hukukumuzda da sözleşme 
serbestisi kuıalı esas olduğuna bu kanunun şu malî 
hükümlerinin yürürlüğe girmesinden sonra arz edilen 
sözleşme serbestisi kuralı muvacehesinde ilgili kuru
luş ile gerekli sözleşmeyi yapıp aynı haklardan ya
rarlanma imkânına her an sahip bulundukları düşün
cesi ile Üniversite Personel Kanununda bu yolda 
öze! bir kanunî düzenleme yapılmasına mahal olma
dığı görüşü ile anılan önergenin belirtilen hususlara 
ilişkin hükmünü de benimsememiştir. Sözleşme ser
bestisi mutlaktır. İlgililer karşılıklı icap ve kabuller 
ile istedikleri düzeni kurma imkânına sahiptirler. Bu 
yükseköğretim kurumlarında çalışan ve kendilerin
den tam gün düzeni esası dahilinde yararlanılmak is
tenilen personel hakkında da gerekli kadro alma im
kânları kullanılarak anılan kişileri Üniversite Perso
nel Kanununun hükümlerinden doğrudan doğruya 
faydalandırmam her halükârda mümkündür. 

Komisyonumuz, «Özel kanunları çıkıncaya ka
dar» hükmünü benimsememiştir. Zira, özel kanunu 
çıktığında, özel kanunları çıkması arzu edilen kişile
rin doğrudan ve özel kanun hükmüne tabi olacağı 
doğaldır, böyle bir halde zorunlu olarak belli bir ka-
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nun metninde yer alan kişilerin bu kanunla olan iliş
kisi de kesilecektir. 

Kaldı ki, bugün hâlâ geçici biçimde yürürlüğe 
konduğu halde uygulanagelmekte olan birçok ka
nun mevcuttur. 

Arz edilen nedenlerle Cumhuriyet Senatosunun 
14 Nisan 1976 tarihli 55 nci. Birleşiminde «Dikkate 
alınması kabul edilen önerge» Komisyonumuzca be
nimsenmemiştir. 

Komisyonumuz, 7 Nisan 1976 tarihli ve Esas 
1/413, Karar 19 sayılı Raporuna esas metnin ek 
maddesini yukarıda arz edilen nedenler ile muha
faza etmeyi yararlı görmüş ve bu arada gene yuka
rıda arz edilen gerekçe tahtında «Gençlik ve Spor 
Akademilerinin» madde metnine alınması ile mad
denin böylece yeniden tanzim olmasını karar altına 
almıştır. 

İşbu raporumuz, Genel Kurulun tasviplerine su
nulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Başkan V. 
Ankara C. Bşk. S. Ü. 

Yiğit Köker Selâbaddin Babüroğ'u 
(Toplantıda bulunamadı) 

Kâtip 
Balıkesir 

Raif Eriş 
(Toplantıda bulunamadı) 

Aydın C. Bşk. S. Ü. 
Halil Goral Zeyyat Baykara 

(Toplantıda bulunamadı) (Toplantıda bulunamadı) 
C. Bşk. S. Ü. Erzincan 

(Söz hakkım saklıdır) Niyazi Unsal 
Fethi Çelikbaş (Toplantıda bulunamadı) 

Gaziantep Gümüşhane 
İ. Terfik Kutlar Ö. Naci Bozkurt 

K. Maraş Kars 
Adnan Karaküçük Y. Ziya Ayrım 

(Toplantıda bulunamadı) 
Kütahya Tabiî Üye 

Ahmet Özmumcu Haydar Tunçkanat 
(Toplantıda bulunamadı) 

Trabzon 
(Söz hakkım saklıdır) 

Hasan Güven 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

25 . 6 . 1973 tarih ve 1765 sayılı Üniversiteler 
Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril-

Sözcü 
Zonguldak 

Ahmet Demir Yüce 

mesi, Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Kanuna ba
zı maddeler eklenmesi hakkında Kanun tasarısı 

Madde 1. — Kesinleşmiştir. 
Madde 2. — » 
Madde 3. — » 
Madde 4. — » 
Madde 5. — » 
Madde 6. — » 
Madde 7. — » 
Madde 8. — » 
Madde 9. — » 
Madde 10. — » 
Madde 11. — » 
Ek Madde — Bu kanun hükümleri, üniversite 

ve akademi öğretim üye ve yardımcıları unvan ve 
yetkisi haiz oîup da, bir kadro karşılığında YAY -
KUR ve Gençlik ve Spor Akademilerinde görevlen
dirilenlere de aynen uygulanır. 

Madde 12. — 7 . 6 . 1976 tarihli ve Esas 1/413, 
Karar 19 sayılı raporumuzda. 

Madde 13. — 7 . 6 . 1967 tarihli ve Esas 1/413, 
Karar 19 sayılı raporumuzda. 

BAŞKAN — Yeni sunulan ek madde metni şu
dur : 

«Bu kanun hükümleri, üniversite ve akademi öğ
retim üye veya yardımcıları yetkisini haiz olup da 
bir kadro karşılığında Yay - Kur ve gençlik ve spor 
akademilerinde görevlendirilenlere de uygulanır» 

Yeni metin bu. 
Ek madde üzerinde dün müzakere bitmiş olma

sına rağmen, bugün metin yenilenmiş olduğu için 
müzakereyi baştan alıyorum. 

Önce; söz isteyen Sayın Tahtakılıç, buyurunuz. 
Sayın Tahtakılıç yeni metni bir daha okumama 

lüzum var mı? 
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Biliyorum 

efendim. 
BAŞKAN — Dinlediniz, biliyorsunuz. 
Buyurunuz. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım; 
Türk millî eğitimi, her derecede sayı tazyiki ile 

bir de metot ve en iyi yetiştirme sorunu ile karşı 
karşıyadır. Sayı tazyiki, sayı etkisi, sayı baskısı o de
recedir ki; bugün üniversitelerimizin kadrosu, ge
ce eğitimi de düşünülmesine rağmen, memleketin 
yüksek eğitime katılmak isteyen gençlerinin istekle
rini karşılamamakta ve bundan dolayı geçici, türlü 
türlü birtakım yollara gidilmektedir, çareler aranmak-
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tadır. Dün mektupla öğretim, bugün Yay - Kur, ay
nı şekilde bir sayı zorunluluğu ile gelmiş tedbirler
dir. 

Bu arada, yüksekokullar meselesini halledemedik. 
Arkadaşlar diyorlar ki; «Mukavele ile alınanlar var, 
mukavele serbesttir» Hayır, mukavele bütçe kanun
larında gösterilen kayıtlarla tespit edilmiştir; binean-
aleyh sınırlıdır. 

Millî Eğitim Komisyonunun maddesi ne getirdi? 
Uzun boylu araştırmadan sonra 25 bin çocuğu oku
tan bu gibi okullara şöyle bir imkân getirdi : Mem
leketin akademik kariyere girebilecek bir müsteşarı 
vardır. Verilen misalini huzurunuzda olduğu gibi 
söylüyorum. Bu müsteşar şu anda müşavir olarak 
bir bakanlıkta çalışmaktadır ve yüksek teknik kabi
liyeti de, elde mevcut Tüzüğe göre; kitabı vardır, 
yükseköğretim görmüştür, dil bilir, hatta akademik 
kariyere geçecek niteliktedir; fakat elimizde bir mad
de var, ders ücreti bakımından tam gün çalışmaya 
alamadığımız için, müşavirlik kadrosunu bırakıp da 
yüksekokullara gelip, tam gün çalışacak, çocuklara 
hem faydalı olacak, hem kendisi yetişecek, hem arat
tırma yapacak, hem rehberlik yapacak bir öğretim 
görevlisi vaziyetine gelemiyor. O halde; biz size bü
yük bir zorunluluğu getirdik. Millî Eğitim Komisyo
nu bu me.~eie üzerinde günlerce tartıştı. Bu yüksek
okulları, akademik kariyer meselesini hallettiğimiz 
kadro meselelerini hallettiğimiz bu kanuna koymaya
lım dedik; fakat şimdi açıklıyorum; kadrosu çıka
cak denilen bu yüksekokullar için kadro kanunu gü
ya teklif edilmiştir, çıkacağı yok. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Beş senedir çı
kacak. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Beş sene
dir çıkmadığını şimdi bir arkadaşım söylüyor. Okul
lardaki gerçek; 25 bin çocuğumuz okuyor. Geliniz, 
bu okullara yetenekleri ve geçirdikleri deneyler bakı
mından elde mevcut tüzüklere göre öğretim görev
lisi olmak yeteneğinde olan bazı kimselere tam gün 
çalışma imkânı verelim. îstenen nedir? Alacağı ücre
tin c/r 40'ını vereceğiz arkadaşlar. Bu 9c 40 hiç bir 
şey değildir. 

Dün konuşulurken kadrodan bahsedildi, bütçeden 
bahsedildi. 

Arkadaşlar; 
Bu çıkardığımız kanunun ne bütçede yeri var. ne 

de başka bir yerde; fakat memleketin zorunluluğu, 
akademik eğitimin zorunluluğu, bizi bütçe dışında 

Maliyeye, bütçeye yük yükleyecek birtakım hüküm
leri kabule mecbur ediyor. 

1. — Yüksekokullar, henüz Devletçe çaresini bu
lamadığımız ve yaşayan okullardır. 

2. — Geçici olması dönemli geçmişjtir. Dün bu 
konu burada tespit edildi. 

3. — Bu okullarda hakikaten akademik kariye
re geçebilecek elemanlar da mevcuttur. 

Binaenaleyh, tam gün çalışacak hoca olmak vas^ 
fında olan, vaziyetinde olan birtakım arkadaşlara im
kân sağlayalım ve bu yüksek okulları deneme dev
rinden çıkarıp, eğitime dönüşmesine yetenek ayıralım. 
Bu konuyu halletmeden bu mevzuyu kaparsak, 25 bin 
çocuğumuzun okuduğu okullarda devşirme hoca ye
rine temelli hoca meselesini halletmeden günü kapa
yacağız. Bunu size teikrar, Türk eğitiminin bir zo-
runluğu meselesi olarak arz ediyorum. Bu ek mad
deyi, yüksek okullara ait tam gün çalışacak eleman
lara bir % 40*1 îık imkân tanıyan, Millî Eğitim Ko
misyonunun fıkrasını kabul etmek memleketin yara
rınadır. 

Takdir Yüksek Heyetinizindir. 
ıBAŞKAN — Bu Kanun tasarısının görüşülmesin

de, cirimdeki belgeye göre. Meslekî ve Teknik Yüksek
öğrenim Genel Müdürü Sayın Tevfik Göksel Bakan
lığı temsil edec-k'.ir. 

Bilgileninize sunarım. 
Sayın Kaplan, buyurunuz. 
KADRİ KAPLAN (Tabiî üye) — Sayın Başkan , 

değer Li ark adaşla r; 
Bu konu üze inde ısrarlı durmamızın nedeni; 

bir i'ke bütünlüğünü tahrip etm'emekî/'r. İkincisi: il
ke dış:na çilctlıyorsa bütünlüğü korumaktır. Ben 
m .seleye bu noktadan bir yaklaşım sağlayıp size, 
belki biraz sabrınızı taşıran; faka»t bir gerçeğe doğru 
değinen kısa bir görüş bildirmek istiyorum. 

A.: k ad aşlar; 
Ş'mdi, aslında maksat şu: Yükseköğrenimlin üni-

versiter eğtitüm alanında faaliyet gösteren öğrenim 
bölümü için; şunu altını çizerek söylüyorum, Te
mel Eğ'j'm Kanununda yüksEköğreniinıin bütünlüğü 
dsğil, yükseköğrenim içerisinde ürılversiıter eğitimi 
yaptıran a'an için bir imkân getiriliyor. Neden bu 
iböyle?.. Çünkü, Kanunun başlığı bu. 1765 sayılı Ka
nun budur. Zaten başka tarafa teşmil edemezsiniz. 
Kanun bunu kendisi sınırlıyor ve doğrusu da odur. 
Eğer bu doğru üzeninden harekat etmezsek, karşınıza 
sağlık idare:1! yüksekokulları da çıkar, karşınıza çe
şitli bakanlıklara bağlı, özellikle Millî Eğitim Ba-
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kanlığına bağlı yüksek öğretmen okulları da çıkar. 
Gayet taibiî onların da hakkı vardır; bir yüksek öğ
renim yaptırmaktadırlar. 

Biz baştan, burnu ilke olarak Kanun gelirken 
sınınlalmışız. 1765 sayılı Kanunla sınırlamışız. Bu 
Kanun, Üniversiteler Personel Kanunudur. Ancak, 
buna bir 20 nci madde koymuşuz; 20 nci maddede 
tutup akademileri de bu Kanun şümulü içine almışız. 
Eğer yaniîişlilk varsa, yanlışlık buradan başlıyor. Bu 
yanlışlığı biz yapmışız. Yapılması gerekli olan şey, 
ürjüverslüîleler'i kendi bünyesli içerisinde ayrı bir statü 
dile devaim eöirmek idi, âlkadem!üer>i de kendi bünyesi 
içcrİLÖndJki bir staitü ile devam ettirmek idi; çünkü 
bunlar ayrı ayrı kanunlara dayalıdır. Bunu peş/nen; 
ta 1765 sayılı Kanun yapıkken 20 nci maddeye 
eklemek suretiyle bozmuşuz; fakat bir sınır da tayin 
e'rrrjlrjiz. Dikkatl'si'lnıizi çekmek istiyorum. Bu sınır, 
yükseköğrenim yaptıran alanm yüksekokullar bölü
mü değil, sadece üniversiteler ve akademilerdir; 
Yarti ünliversiter eğ'iiiim yaptıran. Bunun anlamını 
huzurunuzda tekrar arz etmeyi çok fazla konuşmak 
addediyorum. 

Çürkü, burada ünivectfCsr eğfriirnm n'itıeiüiğii söz 
konusudur ve bu kanun her n'e kadar ş/ekîen görülse 
dahi, sadece bir barem kanunu değildir. Eşyanın ta-
bia&ıyfe; yani hizmetin tabi atiyle doğrudan doğruya 
ilgilidir. Bazı arkadaşlarımız bu ilgiyi kesmek' i&ti-
yorla~; mümkün değil, yapamazsınız bunu. Hizme
tin tabi atiyle ilgilidir. Hizmetin tabiatı, ünıivers^er 
er/'İmdür, yükseköğrenim değildir. Yükseköğrenimin 
•içerisinde hizmetler eğitimidir. 

. Bu noktadan hareket edince; ilk metinde gelen; 
yanıi Millî Eğilim Komisyonuyle Bütçe Komi iyonu
nun anlaşaîmadığı nokta bu. B'Iz de Millî Eğitim Ko
misyonu • olarak belki yanlış bir adım attık; ama 
davranış-ımızda haklılık var. Yanlış altığımız adım, 
YAY-KUR'u dahil etmek. YAY - KUR, önlisıans 
yaptıran yüksekokullar manzumesidir. Üniversüter 
eğitime hazırlayıp hazırlamayacağı henüz meşkûk
tür. Önlisans sonunda verilecek diploma ile meslek 
•adamı da yetfş'ürebilir, o zaman yükseköğretmen 
okullarının hakkı nereye gidecek? YeıtiştirmeyebiMr 
de; üniversitar eğ'time hazırlık yapar önlüsanstan 
sonra lisansa geçer. Bugün için meşkûkdur bu ve 
Millî Eğilim Bakanlığına bağlıdır. 

Oysa ki, üniversiter eğitimin bağlantısında ba
ğımsızlık ve özerlik vardır, asıl mayasını ve özünü 
de buradan alır. Biz bu ilkeyi bir kere bozduk, 
ama bari bütünlüğü bozmayalım. YAY - KUR'a 
getirip koyduk içerisine. Eğer bunu tam tutacaksak 

j YAY - KUR'u (Ek maddesi olmaz, ek madde yan-
I lış gelmişler). İlkeye tam sadakat göstereceksek, 
I yok göstermeyip bugünün ihtiyaçları içinde öğre

tim yaptıran insanlara bir imkân sağlıyorsak; (Bu da! 

I uygulamadan, pratikten doğuyor), o halde bütünlüğü 
şöyle devam ettirebiliriz : 

Ünİvarslitöler Personel Kanununun 20 nci mad
desindeki bütün kurumlar girer içerisinle, şimdi hep
si giriyor; ama birisi giriyor gibi gözüküyor; hiç 
girmiyor, asıl arz etmek istediğim' budur. O giriyor 
gibi gözüken, (Kanaatimce yanlıştır Bütçe Komisyo -
nunun Raporundaki müşahade ve tespit) fakat ger
çekte işleimieyen 1472 sayılı Kanuna göre Devkırin 
resmi adını alan akademilere bağlı yüksekokullar
dır. Bunlar Üniversiteler Personel Kanununun 
20 n d maddesinde vardır ve olduğa için giriyor de
niyor, ben size girmediğini şimdi ispat edeceğim. 

Buna zait demişiz; bozduğumuz nokta. Millî Eği
tim Komisyonunun muhalefeti olmayan bir üyesi 
'Cİduğum için, YAY - KUR'un girmesini tespit eden 
Komisyon raporuna karşı konuşmuyorum onun için. 
Bu, Yüce Kurulun takdirine bağlıdrr. 

Yay - Kur'u sokmuşuz; Yay - Kuru sokmak 
mahzurludur, demin dediğimden dolayı, ilke bozu
luyor. Bozulmadığını her halde söyleyecek bir ar
kadaşımın çıkmaması lâzım. Çünkü açık, Yay - Kur
un bağlantı noktacından açık, gösterdiği eğilim nok
tasından açık ve birçok meselelerin; yani diploma 
meselesinin haSedi]menıe:inden dolayı daha açık. 

Mademki bozuyoruz; dün ben Üniversiteler Genç
lik ve Spor Akademileri Koruma Derneğinin de 
kurucu üyesi olmama rağmen, Spor Akademisi gel
diği vakit itirazımı beyan ettim, ilke bozulmasın di
ye, mahiyetini anlayalım diye, Genel Kurulun takdi 
•rinden tam olarak çıksın diye. Şimdi Spor Akade 
millerinin, gerek çalışması, gerek bünyesi, gerek kul
lanılan eğretim üyeleri, gerekse önlisans üstünde eği-
>tim yaptırması, lisans seviyesi ve hatta lisansı aşan 
yöne yönelmesi bakımından Yay - Kur'dan çek daha 
uygundur bu işe Yay - Kur gelince, arkasından 
Spor Akademilerinin geleceği tabiîdir; ama iki
sinin de gelmesi aslında ilkeyi bozmaktadır. 1765 
sayılı Personel Kanununun 20 nci maddesinde ilke
yi bozmaktadır, Bunu bile bile yapıyoruz. 

Şimdi geliyorum asıl konuya; Bizim Bütçe Plan 
Komi"yönüyle anlaşamadığımız konuya. Bu konu 
geldiği vakit biz bir şey tespit ettik, şunu; 1472 

1 v 

1 sayılı Kanunla özellikten resmileştirilen ve halen 
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binlerce evlâdımıza tahsil, öğrenim veren ve de dip- j 
lıama veren, diploması da geçerli olan bir okullar j 
sistemi var, Denir ki, bu 27 yüksakokulımuş; tam 1 
kesin olarak rakamı bikniyoruim. Bunlar tam gün 
öğretlim yaptırma olanağına sahip değillerdlir. Bu
gün bir tek kişi tam gün çalışmamaktadır oraida; 
yönaîüdiler müstesna. Biz eğitimden tam günü bekle
memizin asıl amacı, tam gün öğreitiim üyesini veya 
yardımcısı derse sokmak değil her halde. Tam gün 
müessesede bulunmak, öğrenciyle karşılaşmak, di
yalog kurmak, ihtkyaçlarına cevap vermek, araştır
malara katılmak ve eğitimin ta'biatında olan birta
kım meseleler1! yürütmek. Bu insanlar diyor ki, ak- I 
Sini şimdiye kadar söyleyen çıkmadı; biz tam gün 
kadrosuyla çalıştırılacak bir tek kadroya sahip de
ğiliz. Dava buradan doğuyor. I 

Buna karşılık deniyor ki; raporda da bahsedil^ 
miş, her halde o kastediliyor, sözleşme serbesitüsüyle 
tam güne göre işte serbest iradelerle düzen kurul'a-
Ibilir. Kuramazsınız. Çünkü, Bütçe Kanunundaki 
ders başı ücretiyle sınırlamışsınız. Nasıl yapacak
sınız bu sözleşmeyi9 Ders başına ücret 75 lira çarpı... 
O ay kaç tane ders verecekse küçücük bir me'blağ 
çakacak önünüze. Bu küçücük meblağ ile biz 25-30 
bin gencimizi yetiştirin, diyoruz bunlara. Gelin der- I 
sinizi verin, gösterin ve çıkın gidıin mektepten, na
sıl olsa müdür içeride duruyor ve de diyoruz ki ar
kasından, kadro kanununuzu biz sizin çıkaracağız 
merak etmeyin... I 

Kadro kanununu ne vakit çıkaracağız ve bir I 
teminat mıdır? Çıkarana kadar onları niye mahkûm 
edelim bu tarzda? Onun karşılığında biz Millî Eğitim 
Komisyonu olarak bir metin getirdik. Dedik ki, bu 
insanlar tam gün çalışma düzenimi kabul ediyorlar
sa, buna göre yaptıkları sözleşmenin % 40'ı oranında 
bir ak sağlanır. Bu da aslında fazla bir şey tutma
yacaktı. Çünkü, Bütçe Kanunu ile ders saatîan 
zaten sınırlı; ama bir % 40 belki teşvik ederdi ve 
şu da teşvik edilirdi. Bunların içerisinde üç cins öğ
retim elemanı var, kavram karşılığına gitmemek 
için, «öğretim elemanı» terimlini özellikle kulilam- I 
yorum. I 

'Birincisi; üniversSıte ve akademi öğretim üyesi ve I 
yardıtmeısı yetkii ve unvanına haiz olanlar. Örneğin; I 
!buradaki Yüksek Mimarlık ve Mühendislik Akade- I 
misinde eğitim yaptıran kimselerin, kişilerin bir kıs- i 
mı İstanbul Üniversitesiinden gelip ders saaıtiaırını ve -
rip gidiyorlar; yari bunlar sadece yüksekokul diplo- I 
masından toplanmış birçok insanların ehil olmayan } 

ı ellerine teslim erimiş okullar değil, Devlet bu işe 
j haklim olduktun sonra, özel durumu ayrı özel duru

muna her zaman karşıyım, birinci grup bunlar, 
İkinci grup; üniversitelerde ve akademilerde öğ

retim görevlisi olmanın şartlarım haiz d a n kişiler. 
Nedir bu haliz olma şartı? Doktor unvanına haliz ol
mak, lisans üstü öğrenimin doktora bölümünü yap
mış olmak. Bunların içerisinde bu türlü insanlar da 
var. 

Üçüncü olarak da, yüksekokul diploması olan
lar; yanli mastırla beraber üniversite ve akademi öğ
renimi görevlisi şartlarına haliz değil yüksek mühendis 

j veya diğer mesleklerden olan grup. 

Denebilir ki, bunlar akademinin öğretim görev
lisi statüsüne giriyor. Çünkü, biliyorsunuz akademi 

I öğretim görevlisi, üniversitelerdeki gibi de değil. 
Tıpta uzmanlık ve diğer mesleklerde doktorluk yap
maktan başka bir şart da var akademilerde. Fazla 
şart değil. Doktor olmadan o eğitime o ehliyeti gös
termiş olma gibi, orada açık bir kapı var. Akademi
lerde var bugün bu; sadece doktor olanlar, öğretim 
görevlisi değil. 

Bu şartlar ortada" dururken, biz 27 tane yüksek
okulu bünyesinde taşıyan ve bugün bir tek kadrosu 

I olmadığı için, 1765 sayılı Üniversiteler Personel Ka
nununun 20 nci maddesine dayanarak haklarını ala
mayan; yani öğretimde tam gün çalışma olanağını 
bulamayan ve bu olanağı getirmek için insan kul-

I lanma, istihdam etme olanağına da sahip bulunma
yan bu okullara bu vesileyle bir çare getirmek iste
dik. 

Sızlanan koskoca bir eğitim müessesesi var kar-
I şımızda, sızlanıyor. «Sözleşmeyle tam gün çalıştırı

lacak insan bulunur.» deniyor. Yanlıştır, benim şim
diki bilgime göre yanlış, belki yanılıyorum; bula
mazsınız. Nazarî olarak bulunabilir, amelî olarak 
bulamazsınız. Çünkü, Bütçe Kanunuyle takdir edilen 
ders saatinin aylık tutarının çarpımından ibaret
tir. Bulamazsınız; yanlış mütalaa ediliyor bu husus. 

1 Ee, ondan da kimse gelmez! Gelsin efendim... Niye 
i gelsin?.. Dışarıda iş hayatını kurmuş insan niye gel-
I sin?.. Mümkün değil, gelemez. 

I Bari şunlara bir olanak sağlayalım diyoruz. Bun-
I ların içerisinde, kendi kadro kanunları çıkana ka-
I dar, (O bizi de harekete getirecek. «Kendi kadro ka-
I nunları çıkana kadar.» deyince; biran evvel çıkara

cağız, sürüncemede bırakmayacağız. Parlamento da 
I kendi kendini bir baskı altında tutmuş Şiacak ken-
I di iradesiyle.) burada çalışan insanlara da 'bir hak 
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tanıyalım;- Bunda haklıyız ve bunda biz, Bütçe ve 
Plan Komisyonunun getirdiği metinden daha çok 
haklıyız. Onu takdirlerinize sunuyorum. Onun için, 
daha da daraltılmış bir metin teklif ediyorum, aslı 
bozmayan bir metin. Bunda çok daha daraltıyoruz. 

Yalnız, şu oluyor; Bu okullarda; yanı 1472 sayılı 
Kanunla özel iken resmileştirilen okullarda: 

1. Üniversite, akademi öğretim üye ve yardım
cısı unvan ve yetkisini haiz olmak şartıyle; 

2. Üniversite ve akademide öğretim görevlisi 
niteliğini taşımak şartıyle eğer bunlar tam gün çalış
ma esasını kabul eden bir sözleşmeye bağlanırlarsa, 
gelin şuna yüzde 40 verin. Artık itiraz edilecek tara
fı kalmadı. Hele hele YAY - KUR'a ve spor akade
milerine nazaran hiç kalmadı. Kanunî bakımdan 
kalmadı; arz ediyorum efendim; Ek maddeye ikin
ci fıkra olarak aşağıdaki metnin eklenmesi: 

«1472 sayılı Kanunun kapsamına giren akademi
lere bağlı yüksekokulların sözleşmeli öğretim gö
revlilerine, tam gün çalışma düzenini kabul etme
leri halinde...» Bir şart. «Üniversite ve akademi öğ
retim üyesi, üye yardımcısı unvan ve yetkisini haiz 
olmak...» bütün itirazları önlüyor. «Veya üniversite 
ve akademi öğretim görevlisi niteliğini taşımak...» 
bütün itirazları önlüyor. Çünkü, aynı durumda 
olanlar ders veriyor. «Şartıyle kadro kanunları çı
kana kadar...» İşte iyice daralıyor. «16 ncı maddede
ki esaslar dahilinde ve yüzde 40 oranında tam gün 
ödeneği ödenir.» Bitmiyor bununla; «Ancak, yapı
lacak her türlü ödemenin tutarı, hiçbir halde, aynı 
görevi yapan üniversite öğretim üyesi, üye yardım
cısı ve öğretim görevlisinin almakta olduğu miktarı 
geçemez.» 

Zannederim ki, buna artık Bütçe ve Plan Komis
yonu da itiraz etmemelidir. Çünkü, büyük bir hak
sızlık yapılacaktır. Eğitim bakımından haksızlık 
yapılacaktır. 

Bu olursa ne olacaktır?.. Bir örnek vereyim ve sö
zümü bitireyim: 

Buradaki Mühendislik ve Mimarlık Aksdemi-
sinden ancak tetkik edebilmek imkânını buldum. 
Üniversite öğretim üyesi ve yardımcısı niteliğini 
haiz 30 - 40 kişi ders veriyormuş. Bunların içinden 
belki 5 - 1 0 kişisi İstanbul'u tercih etmez de Anka
ra'yı tercih eder; özel sebepleri, bilemiyorum. 

Onun yanına ilâve edelim; 15 kişi kadar üniver
site ve akademi öğretim görevlisi şartını. haizrniş, 
yani doktor unvanını haizrniş. Bunları da bu mikta
ra eklersek 25 civarında olur. Demek ki, şunlara 

bahsedeceksiniz; 25 kişilik tam gün çalışan bir çe
kirdek kadroya. Ne zamana kadar?.. Kadro kanunu 
çıkana kadar. 

Bunu bahşedip etmemek Genel Kurulun takdiri
ne bağlıdır. Sanıyorum ki, durumu bütün teferrua-
tıyle açıkladım. 

Bütçe ve Plan Komisyonunun itirazları da var
sa, konuşmak hakkım saklı kalmak şartıyle ve Baş
kanın izniyle saygılarımı sunarım. "^ 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, buyurunuz efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkan, 
değerli üyeler; 

Bu ek maddeyle getirilen durum, bize Türkiye' 
de özel okullardan resmî okullara çevrilen ve Üni
versiteler Yasasının da daha birinci cümlesinde, 
«Yükseköğretim bir bütündür.» anlayışıyle girme
yi düşündük Millî Eğitim Komisyonu olarak ve bu
rada üniversitelerin çatısı altında veya üniversite
ler çalışmanın içinde kabul edilen bu akademileri, 
üniversiteden bir yönüyle, çalışma sistemi haki
miyle, öğretimi bakımıyle ayrı tutsak bile, yüksek
öğrenimin bir bütün ve üniversitenin de anlayışı 
içinde, üniversitenin bölümleri içinde işlemesi ba
kımından diğer yüksekokullarla bir tutmayı gözet
medik. 

i O bakımdan, bazı ayrıcalıklar tanıma ve im-
I kânlar vermeyi düşündük. 

Arkadaşlarım, belki sayıyı iyi belirtemediler. Az 
i değil sayın üyeler, 58 700'ün üzerinde öğrenci var 

bu okullarda; yani 59 bine yakın öğrenci var. Eski 
özel yüksekokullar akademi olmuştur. 

Şimdi, bu 59 bin öğrenciyi okutacak öğretim 
üyesi bulamıyoruz ve gördüğümüz kadarıyle Aka
demi Başkanı da büyük çırpıntılar içindeydi. «Eğer 
bu çocuklar yetişecekse; bu okullar açılmış, bir kad
re uğramış, bu şekle çevrilmiş. Bir de böyle kadre 
uğratırsanız, biz öğretim üyesi de, görevlisi de bu
lamayız ve bu 59 bin çocuk ortada kalır.» diyor
du. 

Biz bunu düşünerek burada çalışanlara bazı 
olanaklar getirmek istedik. Bu getirdiğimiz şeyler 
de fazla değil. Bilhassa Bütçe ve Plan Komisyonu
nun getirdiği metin de yine aynı şeyleri kapsayarak 
geldi. YAY - KUR'a veriyoruz. YAY - KÜR'da ça
lışan arkadaşlarımızın akademik seviyesi de çoğun
lukla buradaki gibi. Meselâ, aynı şartı Spor Aka
demisine vermişiz, o da öyle, ona veriyoruz. Öbür 
taraftaki Mimarlık ve Mühendislik Akademisini ke-

I narda bırakıyoruz; yani temelde bir eşitsizlik olu-
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yor. Onun için bu öğrencileri ve burada > bulunan 
görevlileri içinde bulundukları sıkıntıdan kurtar
mak lâzımdır. 

Bunların çalışma süreleri gerçekten üniversite
deki tam günle kayıtlandığı zaman; yani bunlar da 
tam gün çalıştığı zaman, niçin bunlara da bir olanak 
tanımayalım? Çünkü, bunlar da aynı durumda. Ay
rıca, biz öğreıim üyesi sıkıntısı çekiyoruz Türki
ye'de. Sayın Tahtakılıç'm da belirttikleri gibi, bir
çok müesseselerde çalışan arkadaşlarımız var. Aka
demik kariyere kısa zamanda girebilecek imkânla
ra, yeteneklere sahip, öğrenime sahip, mastırını 
yapmış, doktorasına çalışıyor ve aynı zamanda da 
oraya tüm olarak geçmek ve orada daha da mem
leket için faydalı, o akademiler için faydalı olmak 
amacındadır. 

Bu olanağı verdiğimiz zaman; yani (Bir önerge 
de takdim etmiş bulunuyoruz ki, esas olarak Sayın 
Kadri Kaplan'ın önergesine yakındır sanıyorum.) bu
rada 16 ncı maddedeki olanaklardan, üniversiteler 
gibi değil de anlaşmalarına ve sözleşmelerine göre 
aldığı ücretin yüzde 40'ı kadar bir imkân tanıdığımız 
zaman, (Tam gün çalışıyorsa) bu okulların işlemesi
ni sağlarız. 59 bin öğrencimizi de, bu içinde bulundu
ğu öğretim üyesi bulamama, sıkıntısından kurtarmış 
oluruz, ve bu işte çok daha değerli, çok dahaT başa
rılı olacak, çeşitli bakanlıklarda pasif görevlerde 
bulunan yeterli kültürü almış, bu seviyeye ulaşmış, 
akademik hüviyet kazanmanın hemen hemen sınırı
na gelmiş olan arkadaşlarımıza da bazı imkânlar 
sağlayarak, bu okulları tam kadroyla çalıştırma 
imkânına kavuşuruz. 

Önergem de okunduğu zaman görülecektir ki, 
sözleşmelerine göre aldıkları ücretin % 40'ı kadar 
bir imkân tanındığı zaman, bunun ne Bütçe Kanunu
na, ne de başka hiçbir şeye ters düşen tarafı ol
mayacaktır. 

Aslında bir şey dikkatimi çekiyor; yüksek oyla
rınızla kabul edilmiş bir önerge vardı. Bu önerge
nin kabulünden sonra, önergeyi Komisyonun geri 
alması, yeniden başka bir önerge ile madde getir
mesine de aklım ermedi. Kabul edilmiş olan önerge, 
Genel Kurulda kabul edilmiş bir önergedir. O öner
genin işlemesi lâzımdı. Onun üzerinde bir değişik
lik yahut da Bütçe Kanununa veya malî yönden bir 
aksaklık varsa, onun düzeltilmesi gerekirken, san
ki Genel Kurul böyle bir önergeyi kabul etmemiş 
gibi, yepyeni bir durumla Bütçe ve Plan Komisyonu 
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karşımıza çıkmıştır ki, ayrıca bizi de bir çıkmaza sok
muştur. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Öztürk, şimdi bu önergeniz 

Sayın Kaplan'ın önergesiyle hemen hemen aynı an
lamda. Bu itibarla, birleştirmiş olalım, olur mu? 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Olur efendim. 
BAŞKAN — Şu halde size bu önergeyi geri ve

riyorum. Sayın Kaplan'ın önergesi okunduğunda 
katıldığınızı arz edeceğim. 

Sayın Babüroğlu, buyurunuz. 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Ben bu madde üzerinde dün görüşlerimi arz et
miştim. Tekrar söz almak istiyordum; ama ortada 
önemli bir çelişki var, bu çelişkiyi dile getirmek 
ihtiyacını duydum, onun için huzurunuza geldim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Önce Millî Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür 

Komisyonu ile Bütçe ve Plan Komisyonunun bu 
yasa üzerindeki yetkilerini dile getirmek isterim. 

Bütçe ve Plan Komisyonu malî yönden inceleme
lerini yapacak ve kararlarını verecektir. Öte yan
dan Millî Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür Ko
misyonu, bu malî olanağa, malî isteğe hangi hiz
met dallarının yakışık aldığını, hangi hizmet dalla
rının hak kazandığını ifade edecektir. 

Burada, bana göre, «İhtisas» sözü, «Uzman» 
sözü (Ben de Bütçe ve Plan Komisyonunun üyesi
yim, ama) Bütçe ve Plan Komisyonunun değil, öte
ki komisyonunundur. 

Bu iki komisyonu böylesine belirttikten son
ra, bir hususa değinmek istiyorum. 

Sayın arkadaşlarım; 
Gerek Adalet Partisi, gerek Cumhuriyet Halk 

Partisi 1973 seçimlerine girerken halka bir şeyler 
söylediler. Ben şimdi Cumhuriyet Halk Partisinin 
söylediğini metinden okuyacağım; ama Adalet Par
tili arkadaşlarım bana inanınız, şu anda sizin kitabı
nız yanımda değil, dün getirmiştim, üniversiteler ve 
yüksekokullar için buna benzeyen vaat, sizinkinde 
de var. 

Ben şimdi arkadaşlarıma bizim «Ak Günlere» 
bildirgesinin 153 ncü sayfasındaki bir fıkrayı oku
yorum: 

«Her üniversite bir bütün olacaktır. Belli bir plan 
ve zaman içinde bütün yüksekokullar ve akademiler 
üniversitelerle bütünleşecektir.» 
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Şu ilke başka kelimelerle Adalet Partisinin bil
dirgesinde de var. 

Sayın Kadri Kaplan arkadaşımızın Milli Eğitim 
komisyonlarına çok gönül verdiğini biliyorum; 
kendisini yıllardan beri Bütçe Karma Komisyonun
da dinlemişimdir. Arkadaşımız bu fikre yaklaşır
ken, «İlke bozuluyor> diye bir fikir getirdiler. Biz 
.bu «Ak Günlere» birdirgemizde bütünleşmeden söz 
ederken ilke bozmasını düşünmedik; yani yüksek
okulların nasılını, üniversitelerin niçinini araması 
ilkesini, birinin bilimsel yönden fakültetif çalışma
larla niçinini aramasıyle görevli olduğunu, ötekilerin 
de uygulamaya gidişim' ayırmıyoruz. Bu müfredat 
programıyle öğretmile ilgili bir meseledir. Tümünü 
içeride tutmanın başka nedenleri var. Bu yönden 
de düşündüğümüz zaman, bu sonradan özel okul
ken, resmî okul haline dönen okulların öğretkı ih
tiyacını sağlamak yönünden Senatonun bonkör 
davranmasını diliyorum. 

Ayrıca, kusura bakmasınlar, bu kariyerdeki ho
caların, doçentlerin, asistanların biraz taassubun
dan ileri geliyor, zannediyorum; Türkiye'nin ger
çeklerine iyi bakmak lâzım. Bu kadar taassup, bu 
kadar bilimsel kariyer taassubuna gittiğimiz zaman 
bazı eksiklerimizi tamamlamayabiliriz. 

Dün arz etmiştim; 58 896 öğrenci bilimsel kari
yerden 57; 27 profesör, diğerleri doçent, 319\ı da 
dışarıdan gelen öğrencilerle öğretiliyor ve öğreti
min ürününü de dün arz etrmştim, oralara gitmeye
ceğim. 

Aslında burada çok önemli bir husus da var; bu 
58 896 öğrencinin çoğu teknik okullardadır. Tek
nikte teoriyle uygulamayı birleştirme önemli bir 
husustur. 

Şimdi, dışarıdan birisi öğretime talip oluyorsa, 
bu uygulama ile tekniği, teoriyi birbirine birleş
tirmiş kişi olacaktır. Yoksa, gidip talebenin karşı
sında ders vereceğim diye, kürsüyü boşuna işgal 
edebilecek bir memur, bir serdengeçti düşünemez
siniz. Böyle bir şey olduğu zaman da, zaten üniver
site tutmaz, yüksekokul tutmaz. Türkiye bir büyük 
deney geçirmiştir. Dünya ulusları dahi bu konu üze ; 

rinde duruyor arkadaşlar. Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığı bütçesinde bu hususla ilgili olarak Ke
ban lâboratuvan kurulmasını dile getirmiştim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Keban bize çok pahalıya mal öldü; ama bilim

sel yönden dünya ölçüsünde bir lâboratuvardır. 
Ama, biz her şeyde olduğu gibi, Keban lâboratu-

varında yetişen mühendisleri, şantiye şeflerini özel 
teşebbüse kaptırmışız. Özel teşebbüs keşke aynı 
konuda kullansa.. Hayır. Koç, depoculuk yaptır
maktadır ve her yıl Koç'un bilançoda depo fazlası 
olarak 5 milyon yahut daha büyük rakam verilen 
bir yere Keban lâboratuvarından gelen bir kabili
yetimiz. meslek dışı olduğu halde sıfıra indirmiş
tir, 20 bin lira da net maaş almaktadır. 

Şimdi, düşünebiliyor musunuz, böylesine yetiş
miş bir arkadaşın böyle bir okulda gidip haftada 
altı saat, yedi saat ders yapmasına olanak tanımaya
cağız?... 

Dün arz ettim; ayda 1 500 lira verilecektir. Ay
da 1 500 lira için (Manevidir, şudur, budur) bir ar
kadaşın gitmemesi söz konusu olabilir. Saym Çe-
likbaş buradalar, zannederim Siyasal Bilgiler Fa
kültesinin kuruluşunda da, başlangıçta buna benzer 
şeyler oldu ve o ilim ocağı büyük değerler kazan
dı. Yani, dışarıdan gelen bir arkadaşın kariyere 
girip, hatta orada (Bu kadro çıkmaz, bir defa) pro
fesör olmasını niçin önlüyoruz?. Verilecek para 
önemli bir meblâğ, değildir; niçin böylesine bir hiz
meti teşvik unsuru olarak değerlendirmiyoruz? 

Binaenaleyh, bir örnek de vermek isterim: Şu 
anda akademilerin dekanı olan arkadaşı dün öğren
dim, hiç bilmiyordum; şimdi profesör olan Hamdi 
Topkaya, hani burada «Boğaz geçişi için inşaat 
Mühendisleri Odasında şaheser bir rapor vardır. Bu 
rapor Türk çocuklarının gördüğü mükemmel tek
nik eserdir.» diye başka zamanlar da söylediğim, 
İller Bankasında benimle beraber çalışmış bir ar-
kadaşımızdı, şimdi profesör oldu ve biz o zaman 
okullarda ders vermesi için müsaade etmiştik. Ne 
kadar da iyi etmişiz, ne kadar da teşvik etmişiz. 

Şimdi konu belki biraz sadet dışına çıktı; ama 
değerli arkadaşlarım kadro çıkmıyor, kadro çıkma
dı. 1971 yılındaki kanundan sonra 1972'de bir kanun 
çıkardılar. Maliye Bakanlığı bu kadroyu ve tüzüğü 
çıkarmadı. Onun için bu yüksekokullar böylesine 
kaldı. 

Aynı çatı altında, aynı dersi, aynı sıra üzerinde 
veriyorsunuz; yanına eğer «Akademi» demişseniz, 
birtakım haklar tanıyorsunuz, «Yüksekokul» demiş
seniz, birtakım haklar tanımıyorsunuz. «Spor Akade
misi» demeyip, «Spor Yüksekokulu» deseydiniz, bu 
hakları tanımayacaktınız. 

Ayrıca, bir arkadaşımız, «Sözleşmeyle bu işin 
çözülebileceğini» söylediler. Sayın Kadri Kaplan, 
sözleşmeyle tanı olarak çözülemeyeceğini bir ölçüde 
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söylediler. Ben bir başka şeyi de ilâve etmek iste- f 

rim; Yüce Senatoda bu tartışmalardan sonra; yani j 
% 40 ilâveyi kabul etmeyi öngörmeyen bir tartışma 
kabul edilirse, artık bu söşleşmeyi yapacak hiçbir j 
memur, hiçbir profesör, hiçbir üniversite idaresi
nin siyasal yasama organının temayülü böyle iken, 
bir sözleşme ile böyle bir şeyi koyması, en azından 
maslahata ters düşer. I 

O bakımdan, bunun üzerinde fazla titiz davranıl-
mamasını, bizim Bütçe ve Plan Komisyonu üyeleri
mizin de fazla ısrar etmemelerini, eğer ısrar edecek
sek; Türkiye'nin tüm kültür ve eğitim sorununu 
kapsayan reformist bir yasa geldiği zaman bunun 
tümünü de düşünürüz. Türkiye'nin gerçekleri bizim 
bu maddeyi Millî Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kül
tür Komisyonunun kabul ettiği biçimde ya da ona 
yakın espride kabul edilmesini gerektirmektedir. 
Bundan hiç zararlı çıkmayacağız. Bugün oylarınızı 
bizim önerimiz istikâmetinde kullanmanızı istirham 
ediyorum. 

Saygılarımı sunarım. I 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Reşat Oğuz. 

REŞAT OĞUZ (Antalya) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Millî Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür Komis
yonunun, bir ihtisas Komisyonu olarak kabulü 
keyfiyeti üzerinde ısrarla söze başlamak istiyorum. 

Lütfen, bu Memlekette, bu çatı altında çalış
maların biraz ihtisasa da değer vermek suretiyle 
bir kıymet kazanması hususuna değinmenin zorun-
luğu var. 

Dün Millî Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür 
Komisyonunun önerisi sanıyorum ittifakla kabul 
edilmişti; yani kanuna ek madde ilâvesi yolunda 
verdiğimiz önerge kabul edilmişti. O arada, «Spor 
Akademileri unutuldu, niye bu ele alınmadı?..» gibi 
konuşmalar, pek belli olmayan cümleler ve fakat \ 
«Belirgin hale gelen spor akademilerinin de bu Ka
nuna alınması lâzımdır, Komisyon geri alsın.» gibi 
telkinlerle kanun komisyona geri gitti. 

Bir tüzük maddesinin elâstikî havasına oturula
rak kabul edilen öneri bugün kabul edilmez hale, , 
daha da kırpdarak birkaç kelime ilâvesiyle huzuru
nuza getirilmiş bulunuyor. Bunu çok üzüntüyle kar
şıladım ve karşılıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, bir noktaya işaret et
meme müsaade ediniz. 

Önergelerin oylanması ve kabulü, önergenin mad
de haline gelmesi anlamına değildir. Önerge birinci 

defa oylandığı zaman Komisyonca dikkate alınması 
karara bağlanmış olur; yani Genel Kurul olarak Ko
misyona, «Genel Kurul bu noktada kararlı görün
mektedir, siz bunu dikkate alınız ve yeni bir durum 
yaratınız.» diyoruz. Komisyon buna kaülmadığı 
takdirde veya bunu dikkate alarak yeni bir teklif 
vermediği halde, biz önergeyi tekrar oyluyoruz. 

REŞAT OĞUZ (Devamla) — Sayın Başkanım, 
belki yanlış anlamış olabilirim. Hafızam yanıirnıyor-
sa, bu ek maddeyi verdiğimiz önergedeki bir cümle 
ilâvesiyle Heyeti Umumiyenin oylarına vazetmiş
tiniz ve kabul edilmiş şekliyle bir memnunluk ha
vası doğmuştu. 

BAŞKAN — Dikkate alınması kabul edildi. 
REŞAT OĞUZ (Devamla) — Belki o benim dik

katimden kaçtı efendim. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Sayın Baş
kan, zaptı getirtmek mümkün mü? Bir yanlış an
laşılma var; zatiâliniz, «Madde kabul edilmiştir» 
diye Millî Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür Ko
misyonunun önerisinin görüşülemeyeceğini ileri 
sürdünüz. Zaptı okuyabilir misiniz?... 

BAŞKAN — Hayır efendim, «Madde kabul edil
miştir» diye değil, «Önergenin aksine bir önerge 
kabul edilmiş olduğu için, aykırılık sırasına göre en 
zıt bir önerge kabul edilmiş olduğu için diğerini oy-
layamam», dedim, Yoksa madde kabul edilmiş olduğu 
için değil. Bizde önergelerin iik oylanması, dikkate 
alma anlamındadır. 

Bilgilerinize sunarım. 
Buyurun Sayın Oğuz. 
REŞAT OĞUZ (Devamla) — Bugün münakaşa

sını yaptığımız akademiler, yüksekokullar; özel 
yüksekokuldan akademiliğe devletleştirilmek sure
tiyle benimsenmiş müesseselerdir. Burada binler
ce, on binlerce genç okuyor. Bunları okutan arka
daşlarımızın, onların başında bulunan müdürlerin, 
profesörlerin, idarecilerin karşılaştıkları müşkülleri 
kabul etmeye mecburuz arkadaşlar. 

Bakınız Türk Millî Eğitiminde lise öğretmeni 
bulamamanın sarsıntısı: Türk Millî Eğitiminde bil
hassa lise hocası olmayan Doğu'da okullar kaos, 
içi boş genç yetişiyor ve onun için de memnun ola
mamanın doğurduğu tepki içerisinde menfi bir 
havaya doğru itiliyor. 

Liselerimiz böyle hoca bulamamaktan, (oraya 
yardımcı olarak gelen veterinerden, doktordan, 
kaymakamdan ve diğer zevattan müşteki olarak 
konuşmuyorum. Gerçek budur ki, onlar öğretmen-
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lik .formasyonuna sahip değillerdir ve'verimli, ola
mamaktadırlar.) Doğu liselerinden, mezun olanlar 
üniversite imtihanlarında başarı kazanamamakta
dırlar. Kazananlar da fevkalâde kabilinden, bü
yük kabiliyetlerin inhisarı altına giriyor anlamına 
gelecek şekilde başarı kazanıyorlar. 

Şimdi bu akademilerde vazife yapan arkadaş
larımızı, öylesine ıstıraplı olarak arkadaşlarımız dile 
getirdiler ki, dertlerini öylesine derinliğine girerek 
anlattılar ki, acı çekmemek imkânsız. Bugün okul
ları hem devletleştir'iyorsun, hem de kucağını açmı
yorsun. Bu ne biçim Devlet, bu ne biçim Hükümet, 
bu ne biçim mesele, bu ne biçim bir davranıştır?.. 
Açıyorsun, o müesseseler sağdan, soldan liyakatli 
insan aramaya doğru gidiyor, buluyor; ama tam öğ
retmen midir?... Kendisine tam ehliyetli, liyakatli 
olma vasfını taşıyacak unvanı veriyor mu'un?.. 
Veremiyorsun. 

Bütçe Komisyonu bir para meselesidir, çıkar... 
Türk Devleti, Türk Hükümeti maddî imkânları, 
memleketin Millî Eğitimi için bulup çıkaracak ka
faya ve güce sahiptir. Bakınız meselâ biz Millî 
Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür Komisyonu ola
rak YAY - KUR'a değer verdik. YAY - KUR'da 
birçok gençlerimiz okuyor ve okutan öğretmenle
rin de, üniversite kariyerine sahip kimseler oldu
ğu kanısına girerek ve Millî Eğitimi temsil en gelen 
arkadaşlarımızın ifadesine dayanarak YAY - KUR'a, 
Spor Akademisine imkân veriyorsun, özel yüksek
okul olan ve bilâhara devletleştirdiğin okulda çalış
tıracağın şahıslara değer ve imkân vermiyorsun. Bu 
hangi mantıkla izah edilebilir arkadaşlarım?.. Bun
ları kucaklamaya, bunlara değer vermeye mecbu
ruz. Sonra Üniversiteler Kanununun çıkması için Ko
misyon olarak elimizden gelen gayreti ve iyi niyeti bu 
büyük ilim heyetine vermekten kıskançlık duymak 
diye bir şey bahis konusu olmadı, gönlümüz razı 
olarak verdik. Lütfen müsaade buyursunlar da, «il
mî kariyer elden gidiyor» gibi bir teessüf ve teleh-
hüfün içine girmesinler. 

Bu müesseselerin öğretim üyeleri için sayın Kad
ri Kaplan'ın verdiği önergeye iştirak ediyorum ve 
ek madde olarak yapılacak olan işlemde bu mües
seselere şahsiyet vermeye, gelecek olan arkadaşların 
kariyerlerinin tespitine, ayrıca bu yüksekokulları, 
akademileri öğretmensiz bırakmaya hakkımız ol
madığını düşünerek kararımızı öyle verelim. 

Saygılar sunarım. 

SAİT MEHMETOĞLU (Mardin) — Sayın Baş
kan, müsaade ederseniz benim de 1 - 2 cümleyle bel
ki bir katkım olur. 

BAŞKAN — Sayın Reca:i Kocaman sırada, son
ra zatiâlinize vereyim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Ben de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Recai Kocaman. 
RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Başkan, 

değerli üyeler; 

Ben konunun esasına girecek değilim. Zira, ge
rek, dün, gerekse bugün bir hayli zamandır dinledi
ğimiz değerli arkadaşlarımız konunun esası hakkın
da Sayın Genel Kurulu yeterince aydınlattılar. 

Ben bu usul hatasına düşmeme konusunda kud
retim oranında bir uyarı görevi yapmak üzere yük
sek huzurlarınıza çıktım. 

Dünkü tutanakların tetkikinden de anlaşılabilir; 
ama dünkü ve bugünkü Birleşimi aynı değerli Baş
kan yönettiği için, değerli Başkanımızın hafızası
na, belleğine başvurarak da aydınlığa kavuşturula-
bilir bir hakikat var, o da şu: 

Dün, Yasa tasarısının 11 nci maddesi ile kanu
na eklenmek istenen ek madde müzakere edilirken, 
bir hayli uzun müzakerelerden görüşmelerden son
ra Millî Eğitim Komisyonu Başkanı Sayın Reşat 
Oğuz'un ve diğer birkaç arkadaşın birbirlerine ka-
tılmalarıyle oluşan bir önergesi oylandı. Komisyon 
katılmadı, Hükümet katılmadı, oylandı. Genel Ku
rul önergeyi kabul etti. Bundan sonra Gençlik ve 
Spor Akademileri öğretim üyelerinin de madde kap
samına alınmasını öngören bir diğer önerge var
dı. Değerli Genel Kurulumuzca, bu önergenin daha 
zıddına hükümler içeren bir diğer önerge bir önce
ki etapta kabul edildiğine göre, ikinci önergenin oy
lanıp oylanmamasında tereddüte düştü, çeşitli fikirler 
ileri sürüldü; hatta bendeniz de söz aldım bu usul 
tartışması sırasında. Biri, diğerini cerh eden önerge 
niteliğinde olmadığına işaretle, bir önceki önergey
le kabul edilenden daha değişik bir yeni hüküm ge
tirmeyi öngören önerge olduğuna göre, «Biri diğeri
ni naks etmiyor, ikinciyi de oylamaya mecbuıuz.» 
dedik. 

Bu usul görüşüme işaret ettim. Ben kürsüden in
dikten sonra, Gençlik ve Spor Akademileri öğre
tim üyelerinin, ek madde kapsamına alınmasını ön
gören değiştirge önergesi üzerine sayın Komisyon 
sözcüsü, (tnce noktadır lütfen dikkat buyurun) Kö-
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misyon olarak maddeyi geri aldıklarını bildirdiler, 
bu gerekçeyle Birleşimi kapattık. 

Şimdi, önümde İçtüzük var, İçtüzüğümüzün 95 
nci maddesini okuyorum: «Bir tasarı veya teklifin 
birinci veya ikinci görüşmesi sırasında, sözcü.; ta
dil teklifinin Komisyona havalesini isterse, bunun 
kabulü mecburidir.» 

Dün yapılan işlem budur. Dün Gençlik ve Spor 
Akademileri öğretim üyelerinin, ek madde kapsa
mına alınmasını öngören değiştirge önergesi (İçtü
züğümüz «Tadil teklifi» diyor eski deyimle) üzeri
ne, sayın Komisyon sözcüsü maddeyi Komisyona 
ger'i istemiştir. Değerli Başkanlık İçtüzüğün gereği
ni yerine getirmiştir, (İnce bir noktadır). 

Maddenin Bütçe ve Plan Komisyonuna geri is
tenmesinin gerekçesi, İçtüzüğümüzün 97 nci madde
sine dayanmıyor. İçtüzüğümüzün 97 nci maddesi 
başka hüküm içeriyor. Komisyon, 95 nci madde 
uyarınca sadece ve yalnızca (Eski deyimle münha
sıran) Gençlik ve Spor Akademisi öğretim üyeleri
nin ek madde kapsamına alınıp alınmamasın- ön
gören önerge üzerine, tekrar ediyorum; 95 nci mad
deye uygun olarak maddeyi Komisyona geri iste
miştir. Bu noktadan bir önceki etapta yapılmış olan 
oylama sonucu, Sayın Reşat Oğuz ve arkadaşları
nın önergesiyle kabul edilen hüküm; yani o öner
genin dikkate alınmasına dair ortaya çıkan Genel 
Kurul iradesi üzerine; Komisyon madde ist'mek, 
maddeyi geri istemek, yeni montaj yapmak, yeni 
madde redaksiyonunu yapmak gibi bir gerekçe 
ileri sürmemiştir. 

Tekrar ediyorum; maddenin Komisyona geri 
alınmasının gerekçesi, gençlik ve spor akademileri 
öğretim üyelerinin, ek maddenin kapsamına alın
masını içeren ve öngören değiştirge önergesidir. 
Bu önerge üzerine almıştır maddeyi. Tutanaklar 
açıktır, eğer izahımda bir günlük süre geçmiş ol
ması nedeniyle bir unutkanlık veya bir yanlışlık var
sa, tutanakların tetkikiyle mesele aydınlığa kavuş-
turulabilir. Hal böyle olunca, say<n Bütçe ve Plan 
Komisyonunun getireceği rapor, ancak maddeyi ge
ri alma gerekçelerinin kapsamı içerisinde olabilir. 
Onun dışında hangi gerekçeyle maddeyi geri al
mışsa, o gerekçe dairesinde müzakere yapmak, ka
rar vermek (Müspet olur, menfi olur) ve o kararını 
Komisyon olarak Genel Kurulun ıttılaına arz etmek, 
sunmak görevi ve yetkisindedir. Maddeyi Komisyo
nun geri almasına gerekçe teşkil eden önergeden 
başka sebeplere dokunmaya, ilişmeye Komisyonun 

yetkisi yoktur. Oysa ki, biraz evvel okunan Bütçe 
ve Plan Komisyonu raporunda, dün kabul edilen 
önergeyle kesinleşen konu. maddenin geri alınma
sına hiçbir veçhile gerekçe teşkil etmeyen konunun 
zıddına mütalaa var, maddenin Komisyon tarafın
dan geri çekilmesine gerekçe teşkil eden önergeye 
katılma yönünden mütalaa var. 

Bu nedenle, şimdi müzakere ettiğimiz Bütçe ve 
Plan Komisyonu raporunu ikiye bölüyorum. Birin
cisi; dün kabul edilen önerge üzerine yahut ca İç
tüzüğün deyimiyle dikkate aLnmasına karar verilen 
önerge üzerine ortaya çıkan Cumhuriyet Senatosu 
Genel Kurulu çoğunluğunun iradesine ilişkin Ko
misyon raporu, bu maddenin Komisyona geri ve
rilmesi gerekçesi içinde bulunmadığı için, Komisyon 
raporunun bu noktaya ilişkin kısmını müzakere et
memize hukukî cevaz yoktur. Hatta Komisyon rapo
runun bu kısmını Yüksek Başkanlığın oylamasına 
da cevaz yoktur görüşündeyim. Çünkü, Komisyona 
«O noktada bir mütalaa ver» diye madde iade edil
memiş, Komisyon, «O noktada bir mütalaa hazır
layacağım.» diye maddeyi geri istememiştir, içtüzük 
açık. 

Komisyon raporunun ikinci kısmı, değerli 7 ar
kadaşımızın (Yanılmıyorsam) gençlik ve spor aka
demileri öğretim üyelerinin de ek madde kapsamı
na alınmasını öngören ve içeren bir değiştirge öner
geleri üzerine serdedilmiş mütalaayı ihtiva etmek
tedir. 

Bu ikinci kısım müzakere konusu yapılabilir, 
doğrudur. Çünkü, Komisyonun maddeyi geri al
masının gerekçesine taalluk: ediyor bu ikinci kısım. 
konuyu dağıttım, izninizle bir - İki cümleyle to
parlayayım. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Komisyon raporunun, dün Genel Kurulca kabul 

edilen, dikkate alınan, Reşat Oğuz ve arkadaşları
nın önergesiyle ilgili mütalaasının görüşülmesine 
de yer yoktur, oylanmasına da gerek yoktur, o konu 
Genel Kurulun İradesiyle kesinleşmiştir. Gençlik ve 
Spor Akademisinin madde kapsamına alınmasını 
öngören önerge dolayısıyle ve İçtüzüğün 95 nci 
maddesi uyarınca Komisyon maddeyi geri aldığı
na göre, bu önerge dairesinde Komisyon raporun
da öngörülmüş olan gerekçelerin tartışılması ve 
oylanması mümkündür. 

Bu nedenle, Komisyon raporunun birinci kıs
mının oylanmasına hem gerek, hem de İçtüzük sel 
açıdan eski deyimle mesağ bulunmadığına işaret 
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etmek isityorum. İkinci kısmının, 95 nci madde mu
vacehesinde müzakeresi de mümkündür, oylanması 
da mümkündür. 

Benim görüşlerim bundan ibarettir. İçtüzüğümü
zün açık hükmüne aykırı bir davranış gösterip, 
çok önem verdiğimiz, herhangi bir siyasal amaç ta
şımadan her iki büyük grupun ve bu siyasî grupla
rın dışındaki değerli üyelerin ve grupların çok önem 
verdikleri bu Kanun tasarısının herhangi bir nokta
sından İçtüzüğe; dolay:«;yle Anayasaya aykırı sakat 
bir hüküm ihtiva etmesinden, bir sakatlığa uğra
masından kuşku duyduğum için, uzunca süren usu
le ilişkin izahatımı arz ettim. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, saygıiar 
sunarım. 

BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğümüzün 97 nci 
maddesinin iki fıkrasını okuyorum: Yalnız, ivedilik 
için bu görüşme bir defa yapılacaktır; ikinci görüş
me burada bizi yanıltmasın. «İkinci görüşme sıra
sında buna yalnız Komisyon cevap verebilir. 

Bunun üzerine tadil teklifinin dikkate alınıp 
alınmamasına, Genel Kurulca karar verilir.» 

Okutup oyladık, dikkate alınmasına Genel Ku
rulca karar verdik. Yani, «Genel Kurul karar ve
rir... «Neye karar verir?.. Dikkate alınıp alınmama
sına. Dün verilen karar, dikkate alınmasına dair çık
tı; alınmamasına değil, dikkate alınması yolunda 
karar çıktı; «Tadil teklifi dikkate alınırsa, Komis
yona havale edilir.» deniyor. İşte biz de havale et
tik, üstünden de bir gece geçti. Bu bir havaledir, 
üzerinden bir gece geçmiştir, kendilerine daha çok 
düşünme imkânı verilmiştir. 

Komisyon, dikkate alınan tadil teklifine uymak 
zorunda da değildir. Uymamıştır; yeni bir metin ha
zırlamış, getirmiştir. Son karar Genel Kurulumuza 
aittir, gereği düşünülecektir. Hadise bu. 

Şimdi, buna benzer misali, tatbikat içerisinden 
de bulup çıkartmam mümkündür; ama takdir ede
ceksiniz ki, şu anda benim hafızam 10 - 15 yıllık 
bir tatbikat içerisinden bir tek şeyi çıkartmaya mü
sait değildir. Ancak, hatırlayabildiğim ve güvene
bildiğim bir husus var: Buna benzer misaller çeşitli 
başkanvekillerinin yönetimleri zamanında muame
le görmüştür. Bunu, bana zaman verdiğiniz takdir
de bulmam mümkündür. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Başkan, 
bulunduğum yerden bir cümle arz etmeme izin verir 
misiniz? 

— 494 

15 . 4.. 1976 O : 1 

BAŞKAN —- Tabii efendim, buyurunuz.. 
RECAİ KOCAMAN - (Artvin) — Sayın Genel 

Kurula sunduğunuz 97 nci maddenin son fıkrasını, 
sunduğunuz şekilde yoruma tabi tutarsalc, dikkat 
buyurulursa, Komisyonun istemi üzerine değil, «Ta
dil teklifi dikkate alınırsa Komisyona havale edi
lir.» deniyor. Kim havale edecektir?.. Eibetteki Baş
kan havale edecektir. 

BAŞKAN — Genel Kurul adına Başkan havale 
etmiş oldu efendim. 

Ne oldu? Orada biz... 
RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Başka

nım, «Başkan bunu havale eder.» şeklinde anlaya
cak ve ondan sonraki cümleleri de muhakkak uygu
lamaya kendimizi mecbur tutarsak bundan önce yıl
lardır yaptığımız uygulamaların hepsinin, İçtüzü
ğün bu açık maddesine aykırı olduğunu kabul za
rureti ortaya çıkar. Zira tadil teklifi... 

BAŞKAN — İsterseniz bu görüşmeyi burada 
bırakalım, tereddüdünüz varsa görüşmeyi burada 
bırakalım; ben size böyle olduğuna dair örnek ge
tireyim. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Değerü Başka
nım, bir cümleyi söyleyeyim... 

BAŞKAN — Yani sizi doyurmak, tatmin etmek 
bakımından, bir tereddüdünüz varsa, çalışma süre
mizin bitimine zaten bir saat vardır, ben size bunun 
çeşitli misallerini bulayım, getireyim. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Bir cümle arz 
edeyim efendim. 

Değerli Başkanım, uygulamamızda... 
BAŞKAN — İtimat buyurunuz efendim, itimat 

buyurunuz. «Son karar Genel Kurula ait» demekte
dir Tüzük. Havale edilir; dikkate alınması lâzım ge
len önerge Komisyona havale edilir. Nasıl havale 
edilir?... İşte, alın demişiz; vermişiz. Komisyon da 
havale edilen metni almış, yalnız aradan zaman 
geçmiş; yani Komisyon o anda 95 nci maddeye 
istinaden, henüz katılıp katılmayacağımıza dair 
fikir beyan edemiyorum, maddeyi geri aldım da 
diyebilirdi; demiştir. Almakla onu demiştir, almış
tır. 

Şimdi... 
RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Başka

nım, bir cümle ilâve edeyim ve sözümü bitireyim 
efendim. Eğer tadil teklifi... 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, müzakere açıyorsanız ben de ma
ruzatta bulunacağım efendim.. 
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BAŞKAN — Şu usul görüşmesini bitirelim de ı 
ondan sonra efendim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) | 
— Hayır, eğer müzakere açıyorsanız ben de konu
şacağım usul hakkında. Tatbikatınız yerindedir, mi
saller vereceğim efendim. 

BAŞKAN — Efendim, ben çeşitli misalleri 15 
yıllık tatbikatın içinden bulup çıkarayım, bana zaman 
veriniz, bu müzakereleri bugün burada keselim 
dedim. Ya itimat buyurunuz... 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — İtimadım var 
muhakkak ki... 

BAŞKAN — Ya itimat buyurunuz yahut da bu | 
imkânı bana veriniz. Aksi bir uygulamanın iç'ne 
girmem mümkün değ 1. Özür dilerim, çok teşekkür 
ederim.. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Sayın Koca
man, Başkan haklı. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Başkan haklı, Başkan haklı... 
BAŞKAN — Efendim, söz sırası Sayın Meh

met oğiu'n da; buyurunuz efendim. 

SAİT MEHMETOĞLU (Mardin) — Sayın Baş
kan, saygıdeğer üyeler; 

Özür dileyerek ve müsamahanıza sığınarak bir
kaç söz söylemek istiyorum. I 

Şu anda lOO'ü aşkın, öze! okul iken devletleştirii-
nriş yüksekokulumuz vardır. Bunların çoğunda kad
ro yoktur. Genellikle üniversite ve diğer yüksekokul
lardan öğretim görevlileri ücret karşılığında ders 
vermektedirler. Buna uyularak, gertk YAY - KUR 
ve gerekse Gençlik ve Spor Akademisi aynı minval 
üzere şu anda hizmet görmektedirler. 

Şimdi, görüyoruz ki, gerek YAY - KUR'da çalı
şanlar ve gerekse Gençlik ve Spor Akademisinde üc
ret karşılığında şu anda ders okutanlar bu ek mad
denin kapsamına alınmaktadır. Halbuki, daha ön
ce söylediğim devletleştirilmiş yüksekokullarla bu 
okulların görev bakımından hiçbir ayrıcalığı yok
tur. Her ikisinde de ücret karşılığında ders okutul
maktadır. Her iki kesime de üniversitelerden ve yük
sekokullardan görevliler gelmektedir. Hatta bir ay- j 
ncak'k daha var: Dört yıldan beri vatan sathında 
görev yapan bu devletleştirilmiş okullar, bilhassa 
Ege Üniversitesi bazılarını kendi bünyesine de al
mıştır, ilgililere kadro dahi vermiştir. Bunlardan • 
mezun olan binlerce gencimiz de şu anda vatan sat- I 
hmda görevde bulunmaktadırlar. { 

Kanom şu ki, burada görev yapan profesör, do
çent, öğretim görevlisi arkadaşlar, bu yüksekokul
lara kadro verilse dahi kendi fakültelerinden kopup 
gelip burada görev almazlar. 

Hâl böyle iken, «Bu okulların özel kanunları çı
kıncaya kadar...» kaydını koyuyoruz. Belki, halen 
özel sektörde veyahut serbest olarak çalışan dok
tora yapmış veyahutta doçentlik payesine ermiş 
kişiler bu okullara dönüp görev alabilirler ve nite
kim müracaat edenler de olmuştur. 

Millî Eğitim Bakanlığı, yine Üniversiteler Ya
sasına dayanarak, bu yıl YAY - KUR adı altında 
27 tane yüksekokul açmışta- ve bu okullara çeşitli 
fakültelerden, kadrolarında mahfuz kalmak partiy
le, öğret'm üyelerine bu okullarda görev vermiştir. 
Şimdi, biz bunlara birtakım haklar tanıyoruz. Esa
sen, bağlı oldukları fakültelerde bu hak veriliyor; 
kopmuş değil, görev almıştır. 

Millî Eğitim Bakanlığı hiç şüphesiz, lise mezunu 
gençlerimizi her yıl üniversitelere almak, onları 
sokaktan kurtarmak üzere veyahut da ihtiyacı kar
şılamak üzere belki bu okulların sayısını da nrtıra-
bilir. yahut artıracaktır. 4 yıl önce özel okul olup, 
devletfeştirilen bu yüksekokulların sahipsiz oluşla
rı, çile çeknıeLri kanımca yersizdir ve önemli bir 
konudu'r.Hepimizi meşgul eden bir hâldir, üzerine 
eğilmemiz geıckir. Eğer, bunlar; bu ek madde kap
samına almazsak, şuna inanın ki, 55 bin öğrenci 
sokağa dökülecektir. Gelin bu ek maddenin getir
diği espiriyi kabul edelim ve burada çalışanları da hiç 
şüphemiz biraz tatmin edelim. 

Burada görev alanların çoğu doktora payesine 
erişmiş, mastır yapmış, hatta kendi tüzüklerine göre 
ele muayyen bir selektörden de geçirilmişlerdir. Yok
sa gelişigüzel önümüze gelen bir üniversite mezu
nu burada görev alamaz ve verilmemiştir de. 

Sayın Kadri Kaplan beyin en son tedvin ettiği 
madde, en uygun ve en güzel bir maddedir. Bunu 
kabul ettiğiniz takdirde, hakikaten memlekete en ha
yırlı bir hizmeti yapmış olacaksınız. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Fethi Çelikbaş buyurun efen

dim. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Saym Başkan, muhterem üyeler; 
Evvelâ sayın Başkanın, takrirlerle ilgili olarak tat

bikatının hem usûllere, hem de İçtüzük hükümleri
ne, bunlann da ötesinde, kanunların iyi yapılması 
tekniğine uygun olduğunu belirtmek isterim. 
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Kanunlar, kalabalık umumî heyetlerde değil; an
cak komisyonlarda ağyannı mani, efradını cami ha
le getirilebilir ve birtakım isabetsiz hükümlerden kur
tarılır. Heyeti Umumiyenin hâlini biliyorsunuz; arka
daşlar giriyor çıkıyor, halbuki, komisyonlar daha 
muntazam çalışıyor. 

Bu itibarla, muhterem heyetlerin kabul ettiği bü
tün takrirler dikkate alınmak kaydıyle havale edil
miş sayılır. Usul budur, tatbikat budur. Buna iste-
katılır, ister katılmaz; tedvin eder, maddeyi getirin, 
onun üzerinde müzakere cereyan eder. 

Türkiyemizde son yıllarda, umumî heyetlerde tek
lif edilen hükümlerin maddeleştirilmesinin tatbikatta 
büyük zararları pek çoktur. Bir misâlini demin arka
daşıma verdim, burada söylemek istemiyorum. Bu 
nedenle sayın Başkanın tatbikatı yerindedir. 

Bu ek maddenin, hakikaten, Millî Eğitim, Spor 
ve Gençlik ve Kültür Komisyonunca kabul edilen 
şeklinin, üyesi bulunduğum Bütçe Komisyonuna na
zaran memleket ihtiyaçlarına cevap veren bir ağırlı
ğı vardır. Özel yüksekokullar Devlete geçtikten son
ra, emin olunuz, kadrolarına yetenekli elemanlar bul
ma bakımından öze! okullara nazaran daha müşkül 
duruma düşmüşlerdir. Çünkü, özel okula, çok değerli 
birisi angaje edilmek isteniyorsa ona göre mukavele 
yapılıyor, ücret verilebiliyordu. Şimdi böyle değil
dir. 

Şimdi, özel yüksekokullardan, resmî okullara geç
tiğimiz tarihte emekli olan üniversite profesörleri va
zife alabiliyor. Vazife gören profesör, doçent vesai
reler vazife alabiliyor. Getirilmek istenen; bütün gü
nünü bu resmî yüksekokullara vermek isteyen kişi
ler olursa, bunlar da (/c 40 ücret fazlasından istifa
de etsinler isteniyor. 

Şimdi burada bir kısım arkadaşların endişesi, 
«akademik kariyer mensupları dışında gelenler bu
raya toplanabilir» noktasında belirgin hale geldi. Bu
nu bertaraf eden bir ek fıkrayı bendeniz kaleme al
dım. Eğer muhterem Heyetinizi tatmin ederse, hem 
bu yüksekokulların öğretim kadrolarını takviye et
mek, hem de bütün yüksekokul ve üniversitelerin 
muhtaç olduğu alt kademedeki öğretim yardımcıları 
ve öğretim üyelerini yetiştirmek imkânını veren asis
tanlar ve eylemsiz doçentlerin burada vazife alması 
imkân dahiline girecek ve kariyer akademikten hepsi 
de istifade etmiş olacak. 

Fıkra şudur : 
«1472 sayılı Kanunun kapsamına giren; yüksek

okullarda görevli doçentlerle, doktorasını yapmış 

— 496 

15 . 4 . 1976 O : 1 

asistanlarına, tam gün çalışma düzenini kabul etme
leri halinde, 16 ncı maddedeki esaslar dahilinde ve 
% 40 oranında tam gün ödeneği ödenir. 

Ancak, yapılacak her türlü ödemenin tutarı hiç 
bir halde, aynı görevi yapan üniversite öğretim üye
si ve asistanlarının almakta olduğu miktarı geçmez 
(veya geçemez)>y. 

Türkiye'de üniversitelerde doktorasını yapmış ve 
doçentlik imtihanında başarı kazanmış eylemsiz do
çentler vardır. Bu eylemsiz doçentler, bu yüksekokul
lara gitmek suretiyle, eylemi doçent haline gelir ve 
günün birine üniversitelerde peşinden koşulan bir pro
fesör olur arkadaşlar. Bu kaabiliyet meselesidir. 

Sabahleyin Komisyonda dinledik; Millî Eğitim 
Bakanlığının sayın temsilcisi dedi ki, «Yüksekokul
larda yüzlerce asistan vazifelidir.» 

Arkadaşlar, bu asistanlar, üniversitelerde yetişme 
imkânından mahrum bırakılmışlar. Bu yükseköğre
tim kurumlarında bu imkânı da vermeyecek olursa
nız bunlar nerede yetişecekler?.. Düşününüz ki, ku
rulmakta olan üniversiteler de bir yığın hocaya muh
taçtır. Yetiştirme imkânınız olmayınca, muhtaç ol
maya da devam edecektir. 

Akademik kariyerin ilk basamağına ayağını at
mış, başarı kazanmış; fakat kadrosuzluktan üniversi
tede vazife göremiyor. Bu yükseköğretim kadroların
da vazife görürse, hem onların ihtiyacı karşılanacak, 
hem yeni yeni açılacak olan üniversite ve yükseko
kulların elemanları yetişmiş olacak arkadaşlar. 

Bu itibarla, bu telif edici bir formüldür. Akade
mik kariyerde olmayan, o basamağa gelmeyen kim
seyi almamaktadır. Bazı arkadaşlar «orada vazifeye 
başlarsa, kaza organlarını giderek, profesörlük unva
nını iktisap edebilir» diyorlar. Onu kapatıyoruz. Asis
tan ve doçentler.. Bunlardan Türkiye'de yüzlerce var 
arkadaşlar. Hem yükseköğretim kurumlarının ihtiyaç
ları karşılanmış olacak, hem de daha geniş bir kad
ronun, akademik kariyerin en üst kademelerinde va
zife almalarına imkân sağlanmış olacak ve bu suret
le üniversitelerin hocaları, bir yerde oturmuş, orada 
vazife gören kişilerden kurulacak. 

Bugün bazı arkadaşlar şikâyet etti; Uçakla gidi
yorlar, uçakla dönüyorlar... Tatbikat bu. Bunlara biz 
çare bulmazsak kim çare bulacak arkadaşlar?.. 

Önümüze bir imkân çıkmış, bu imkândan fayda
lanarak, bütün bu tedbirleri almakta ben isabet gö
rürüm. Muhterem Heyetiniz eğer tasvip ederse, üni
versite kariyerinden gelmeyenlere kapıyı kapayan; fa
kat üniversite kariyerine asistan olarak adımını at-
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mış olanlara geniş imkân sağlayan ve memleketin bir ı 
yığın ihtiyacını karşılayan bir hüküm halinde tedvin 
edersek, her noktayı nazarı telif etmiş ve memleket | 
için de yararlı bir maddeyi tedvin etmiş oluruz ka
naatini taşıyorum. 

Takdirimi arz ediyorum; lütfederseniz bir ihtiyaç 
cevaplanmış olur. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye var mı?.. Bu

yurun Sayın Tunçkanat. 
A. CELÂLETTİN COŞKUN (Aydın) — Ben de 

söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Size de vereyim efendim. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Sayın 
senatörler; 

Gerçekte tasan yahut teklif, üniversitelerle ilgili
dir. Sonra akademilere de teşmil edildi, arkasından 
biraz daha • genişletilmek suretiyle Spor Akademisi 
ve Yay - Kur'a kadar uzandı. Şimdi de özel yüksek
okulların devletleştiriien kısımlarına da uzatılmak 
isteniyor. 

Esasında, elbctteki bu devletleştiriien Öze! Yüksek
okulların problemleri vr-rdır. Maalesef bu okullar, 
dcvletleştirildiğinden bugüne kuruluş kanunları ve 
kadroları çıkarılmadığı için bu okullar o günden bu
güne gelişernemektedirler. Bu gelişememenin nedeni 
zaten şimdiki durumu ile bir ölçüde yalnız başına 
Üniversite Kanunu olmaktan hemen hemen çıkarıl
mış vaziyettedir. Bu suretle zannediliyorki, oradaki 
öğretim üyelerine, yani bu devletleştirilmiş yüksek
okullarda^ öğretim görevlilerinin dertlerine bir ça
re bulunacaktır. Mümkün değil arkadaşlar. Esası ne
dir?.. Esasında o Yüksekokulların kuruluş kanunları 
yoktur. Kuruluş kanunlarının 4 seneden beri çıkarıl
maması, aynı zamanda kadrolarının olmaması yü
zünden oraya şuradan, buradan öğretmenler derlenip 
toparlanmakta: kimisi mukavele ile kimisi ek dersle 
oraya gelip gitmektedirler. Bu suretle orada tahsil ya
pan çocuklar da yeterince yetiştirilememektedir. Eğer 
bunlara çare bulunmak isteniyorsa, o okulların ku
ruluş kanunlarım ve onlarla birlikte kadrolarını çı
karmakla mümkündür. Burada sadece bazı öğretim 
üyelerinin maaşları veyahutta aldığı paralar bir öl
çüde artırılacaktır; fakat bu, öğretmenlerin kalitesini 
yükseltecek değildir.ve oraya bağlanacak öğretmen
lerin sayısını da artıracak değildir. Aynı zamanda 
bu okullardan mezun olacak, yani yetiştirilecek ço
cukların yetiştirilmesinde de bir ilerleme kaydede
cek değildir. 
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Onun için bu gibi, böyle yarı tedbirlerle bu işin 
olacağını zannetmek büyük bir hatadır. Bunlar için 
en etkin tedbir, bunların kuruluş ve kadro kanunla
rını çıkarmaktır. Yoksa bu önergelerle genişletilme
si, diğer kanunları da dejenere etmekten daha öteye 
bir adım sayılmaz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Coşkun. 
CELÂLETTİN COŞKUN (Aydın) — Sayın Baş

kan, değerli senatörler; 
Bu tasarının dünkü müzakeresinde arkadaşım Bar-

las Küntay'la bir önerge takdim etmiştik ve Gençlik 
ve Spor Akademilerinin de bu ek maddeye ithalini 
istemiştik; fakat maddeyi yeni baştan tedvin etmek 
üzere Komisyon geri aldı ve bizim önergemiz de oy
lanmadan ortada kaldı. 

Bugün görüyorum ki, muhtelif önergeler var. Ko
misyon önergesinde Gençlik ve Spor Akademilerinin 
tasanda yer almasını uygun bulmuşlar; fakat Sayın 
Reşat Oğuz ve arkadaşlarının önergesini de kaale al
mamışlar. 

Şimdi ,öyle bir durum ortaya geliyor ki, dün sa
yın Başkan da ifade buyurdular; «Bir önerge redde
dildi» diyor, bizim önerge de onun zıddı olmadığı 
için veya zıddı olduğu için reddedilmiyor gibi bir 
mana var. Böyle olunca. Gençlik ve Spor Akademile
rinin de tasarıya alınmasındaki zarureti bir kere da
ha belirtmek lüzumunu hissettim. 

Komisyon Başkanı veya Sözcüsü arkadaşım «bu
na lüzum vardır» dediler. Kadri Kaplan arkadaşımız 
«Evet» dediler, diğer hatip arkadaşlarımız, Kocaman 
arkadaşım uygun buldular; bu tasarıya zannederim 
ki alınacaktır; ama bütün korkum, bir usul hatası 
yüzünden veyahut bir usul .anlaşmazlığı yüzünden, 
keşmekeşi iği yüzünden bunun tasarıda yer almama-
sıdır. Onun için bu maddenin yeniden müzakeresi 
nedeniyle arkadaşımla birlikte dünkü önergemizi tek
rarlamış bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Coşkun, siz «Gençlik ve Spor 
Akademilerinin de» ibaresinin ilâvesini istiyorsunuz. 
Komisyonun yeni metninde bu var. Bakınız okuya
yım. «Yay - Kur ve Gençlik ve Spor Akademilerin
de görevlendirilenlere de aynen uygulanır» demek su
retiyle yeni metnine Komisyon almış. 

CELÂLETTİN COŞKUN (Devamla) — Evet sa
yın Başkan, endişem zaten buradan doğuyor. Bu 
önerge reddedildiği takdirde durum ne olacaktır?.. 

j Çünkü bizim, Gençlik ve Spor Akademilerinin itha
lini istediğimiz önergeyi Komisyon lütfetmişler yeni 
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metne almışlar; ama reddedildiği takdirde muallakta 
kalacaktır. Çünkü Sayın Reşat Oğuz'un önergesinde 
de yoktur. 

Bir arkadaşım da burada ifade ettiler ki, «Genç
lik ve Spoı Akademilerinde kadro yoktur, işte diğer 
okullarla birdir; binaenaleyh, onlara Gençlik ve Spor 
Akademisi uygun bulunduğuna göre, diğerlerine de 
bunun verilmesi lâzımdır» dediler. Bu fikre hürmet 
ederim; ama «Gençlik ve Spor Akademilerinde kad
ro yoktur, verilmemiştir» sözü hakikata pek uymu
yor. Çünkü Bakanlar Kurulunun aldığı 26 . 2 . 1976 
tarih ve 7/11473 sayılı kararla Gençlik ve Spor Aka
demilerine 1 nci dereceden 12, 2 nci dereceden 10, 
3 ncü dereceden 9, 4 ncü dereceden 27, ki ceman 52 
kadro verilmiştir. Aynca 5-15 dereceden de 127 ci
varında kadro vardır. Binaenaleyh, görüldüğü gibi 
kadro mevcuttur .Fakat şimdi müzakeresini yaptığı
mız tasarıya Gençlik ve Spor Akademileri dahil edil
mediği takdirde, buralara öğretim üyesi bulmak im
kânsız olacaktır. Birçok yerlerden müracaatlar var
dır, Gençlik ve Spor Akademilerine geçmek istiyor-
lardır; ama malî imkânsızlıklar veya malî zorluklar 
buna engel oluyordur. 

Onun için benim istirhamım, dünkü önergemizi 
bir kere daha hatırlatıyorum ve önergemize de iltifat 
edilmesini istirham ediyorum. 

Saygılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Şimdi Komisyonun yeni metninde, biraz evvel 

okumuştum, yalnız bir kelime ve bir «ve» kelimesi 
noksan geçmiş sonradan ilâve edildi. Yeniden oku
yorum. 

«Bu kanun hükümleri üniversite ve akademi öğ
retim üye ve yardımcıları unvan ve yetkisine haiz 
olup da bir kadro karşılığında Yay - Kur ve Gençlik 
ve Spor Akademilerinde görevlendirilenlere de aynen 
uygulanır.» şeklindedir. 

Şimdi söz isteyen olmadığına göre, madde üze
rinde müzakere sona ermiştir. Komisyonun söz hak
kı bakidir.. 

Buyurun efendim. Son sözü söyleyecek sayın üye
nin hakkı da bakidir. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, muhterem senatörler; 

Üniversite Personel Kanununun ek maddesi fev
kalade bilinçli ve bilgili bir eleştiriye tabi tutuldu. 
Eğitim sahasında çahşmış olan, Eğitim Bakanlığının 
başında değerli hizmetler vermiş olan, eğitimle ilgili 

bütün kişiler bu madde üzerine eğildiler, daha iyi ol
masını temin etmek için çaba gösterdiler. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Konu, dünkü seviyesinden bir miktar daha anlam 

kazanır hal aldı. Dün kanunun 20 nci maddesinin 
zikredilmesi, edilmemesi konusunda münakaşa eder
ken, bu münakaşa ortadan kalktı. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; 
Konuşmacılar mütemadiyen yüksekokulların, ya

ni devletleştirilmiş olan yüksekokulların öğretim üye
si sıkıntısı çekeceğinden dolayı endişe duyduklarını 
ve sanki komisyonunuz, burada görev yapmakta olan 
öğretim üyelerinin haklarını gaspeder bir durumun 
içerisine girdiğini ve bu sebepten dolayı oralara öğ
retim üyesi bulamamak durumu ile karşılaştığımızı 
ve bunu adeta Komisyonun temine çalıştığını ifade 
ettiler. 

Şimdi, ben komisyonun tabirini kullanırken, bir 
yönü ile komisyonun bu çabanın içerisinde oluşun
dan sıyrılıyor ve kanunun bu gayeyi temin etmeye 
matuf bir mahiyet iktisap ettiğini arkadaşlarımın söy
lemek istediklerini belirtmek istiyorum. Fakat Ko
misyon sözcüsü olarak bendeniz bu ek maddenin bi-

] zim anlamış olduğumuz manada tedvinini arzu e-tti-
, ğim ve bunda ısrar ettiğim için, sanki Komisyon 

Yay - Kur'a, Gençlik ve Spor Akademilerinde çalı
şan öğretim görevlilerine her imkânı bahşediyormuş 
da, okullarda; yani yüksekokul niteliğinde olup da 
devletleştirilmiş olan okullarda görev yapan öğretim 

| üyelerinden birşeyi kaçınyormuşuz intibaı uyandırıl-
| mak istendi. Kanun bu gayeyi taşımıyor arkadaş

lar. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Kanunun ismi, Üniversiteler Personel Kanunudur. 

Sayın Kaplan fevkalade güzel bir noktaya temas et
tiler. Üniversiteler bambaşka müesseselerdir. Bunlar 
için bir kanun getirilmiş, bunlar için ayrıca Personel 
Kanunu getirilmiş. O halde üniversiteyi ayrı bir mef
hum olarak mütalaa etmek mecburiyetindeyiz, bilim-

• sel şekil de budur. 

Üniversiteler Personel Kanununun 20 nci madde
sinde bu ilkeyi zedelemiş. Sayın Kaplan burada yüz
de yüz haklı. Zedelemişiz ve akademileri Üniversite 
Personel Kanununun içerisine sokmuşuz. İşte, burada 
başlamış olan istisnai muamelemiz, yani zaruretlerin 
ilcası ile yapmış olduğumuz bu istisnai muamele, bu 
kanunim ek maddesinde Yay - Kur ve Gençlik ve 
Spor Akademileri için de carî olarak şekle büründü-

] rüimüş ve Üniversiteler Personel Kanunundaki ilke-
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leri zedelememiz burada da bir kere daha vuku bul
muş. 

Muhterem arkadaşlarım; 
•Bahsi geçen kanun, yani 1472 sayılı Kanun, dün 

de arza çalıştım, muvakkat niteliktedir. Kanun böy
le söylüyor. Binaenaleyh, muvakkat nitelikte oluş. on
da personel istihdamını da başka esaslara raptetme
miz icabını beraberinde getirmiş. 

Şimdi ben bu meseleye bu yönü ile temas etmek 
istemiyordum. Fakat dün Sayın Sa't Mehmetoğlu 
Komisyonumuza hatiriatma sadedinde bir beyanda 
bulundu ve 1624 sayın Kanunun bunları daimî şekle 
ifrağ ettiğinden bahsetti. Bendeniz tabiî ki, teferrua
tı ile birçok kanunu hafızamda tutmak imkânına ma
lik olmadığım, mesleğim bu nevi kanunları bilmeme 
ihtiyaç göstermediği için müspet veya menfi bir ce
vap itasında bulunamadım. Fakat sonra tetkik ettim 
ki, 1472 sayılı Özel Yüksekokul öğrencilerinin öğre
nimlerine devam edebilmeleri için açılacak resmî yük
sekokullar hakkındaki kanunun 24 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve 3 ncü maddeye bir fıkra eklenme
sine dair olan 1624 sayılı Kanunun 1 nci maddesi, 
daimilik değil, bu okullara öğrenci alınmasının im
kân dahiline sokulmasına ve onun da muayyen sene 
lere inhisar ettirilmesine mütedair bir kanun. 

Binaenaleyh, bu münakaşamızı ve madde üzerin
de kararımızı etkileyecek bir husus olmamasına rağ
men, zabıtlarda bir boşluğu izale etmek gayesi ile bu 
1624 sayılı Kanunun niteliğinden bu meyanda bah
setmeyi lüzumlu hissettim. 

Muhterem arkadaşlarım: 
Mukavele esaslarına istinat ettirilmesi, istihdamın 

mukavele esaslarına göre yapılması; kanunundaki ni
telikten ileri gelmektedir. Özel bir şekilde istihdamın 
tezahürünün sebebi 1472 saydı Kanunun 1 nci mad
desindeki tariften gelmektedir. Muhterem arkadaşla
rım lütfen bu noktaya dikkat buyurmalarını istirham 
ediyorum. Binaenaleyh, kanunun niteliğinden gelen 
bir istihdam şeklini, kadrosu yokken nasıl tatbik edi
leceği mümkün olmayacak b'r şekle raptetmek im
kân dahilinde değildir. Nitekim, dün burada Millî 
Eğitim Komisyonundan gelmiş olan metnin aynen 
kabul edilmesini isteyen sayın parlamenterlerimizin 
bugünkü münakaşalarda bu konudaki iddialarımızı 
kısmen kabul ederek kadro meselesini yeni madde
lerine ikame etmiş olmaları dünkü iddiamızı teyit 
eder mahiyettedir. Tatbik imkânı olmayan bir mad
deyle karşılaştığımız muhterem arkadaşlarımız tara
fından da kabule şayan bulunmuş olmalı ki, Sayın 

Başkanlığa takdim edilmiş bulunan önergelerde ar
tık «kadro çıkıncaya kadar» tabirine ve ilkesine rap
tedilmek istenmiştir. O halde, bunun, işin mahiyetin
den gelen değişik bir istihdam sisteminin zaruri ol
duğunun kabulü neticesini doğurmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Mukavele yapmış olanlar, kadrolar çıktığı zaman 

Üniversite Personel Kanununun kapsamış olduğu ni
telikleri haiz iseler, o kadrolara yerleşecek ve onlar
dan hiç bir zaman bu üniversiter vasıflara haiz olmuş 
olmalarının mükafatları esirgenmeyecek.. Böyle bir 
şey yok. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Direncimizin sebebi, buraları ders vermek ve fay

dalı olmak için işgal edecek olan bazı öğretim üyele
rinin, şu kanunu kabul etmiş olmamız muvacehesin
de bir hak olarak telakki edebilmeleri imkânını ha
zırladığımız korkusudur. Biz bundan korkuyoruz ve 
buralara öğretim üyesi olarak gelmiş olanların akade
mik kariyerden geçmemiş olsalar dahi, sanki akade
mik kariyerden geçmiş oldukları şeklinde bir unvan 
elde edebilmeleri, kanunî veyahut hukukî yollara baş
vurmak suretiyle bir unvan elde edebilmeleri endişe
sinden dolayı direniyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Bir tarafta üniversitede öğretim görevlisi olarak 
çalışanları yaş haddi ile tahdit ederken, diğer taraf
ta yaş haddini aşan, alabildiğine çalışan imkânları 
getirirsiniz aksi takdirde. 70 yaşını aşmış birtakım ki
şilere sizler çalışma ve unvan olanağını hazırlıyorsu
nuz, bir eşitsizliğe yol açıyorsunuz. Binaenaleyh, bu 
konu etrafıyla Komisyonumuzda da müzakere edil
miştir. Getirilmiş olan şekiller, gayet tabi Sayın Kad
ri Kaplan'ın, Sayın Çelikbaş'ın önerileri bir ihtiyacı 
karşılayacak nitelikleri ihtiva ediyorlar. Bendeniz bu
nu kabul ediyorum. Ancak, demin de arz etmiş oldu
ğum gibi, üniversiteler, akademik kariyer kademele
rinden geçmiş ilim erbabının çoğaldığı mevkiler ol
malıdırlar. Biz bunu temin edeceğimize, özel yüksek
okullardan müdevver yüksekokullara birtakım öğre
tim üyelerinin - tabirimi mazur görün; kelime bula
mıyorum, iyi kelime seçmeye uğraşıyorum - çörek
lenmesine fırsat vermiş olabiliriz. Bu suretle o okul
da akademik kariyere sahip olacak öğretim üyeleri
nin çoğalmasına mani oluruz. Kadrolar çıktığı za
man bu vasıflan ihraz etmemiş olan insanların mük
tesep hak telakki ve orayı işgal etmeleri muvacehe
sinde akademik kariyere sahip olacak insanların ora
ya atlamaları veyahut orada görev yapmalarına bir 
süre mani olmuş bulunacağız kanısındayım, 
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Sayın Kadri Kaplan'ın önergesinde, «Kadro ka
nunları çıkana kadar» tabiri vardır.. Kadro kanunları 
çıkınca zaten mesele hallolmaktadır. Fakat, «kadro 
kanunları çıkana kadar» formülü içerisinde şu for
mülde 16 ncı maddenin işlerlik kazanacağı, tatbik 
göreceği kanısında da değilim. Binaenaleyh, kapsa
mın daha dar tutulduğu, daha realist olduğuna ka
naat getirdiğim doçentler ve asistanlar diyerek bir 
miktar akademik kariyere sahip olan kişilere imkân 
bahşeden; fakat orada ilerlemek fırsatını veren, tı
kamayan ve yaş haddini aşıcı işgallerin önüne geçen 
bir öneri de Sayın Çelikbaş'tan gelmiştir. Binaena
leyh, bunlar, üzerinde münakaşa edilmeye ve hepsi
nin de kendince bir hal tarzı getirdiği muhakkak olan 
önerilerdir. Fakat Bütçe ve Plan Komisyonu olarak 
biz meseleyi yeniden tezekkür edip Muhterem Heye
tinize sunmuş olduğumuz metinle gelmeyi, tatbikatta
ki arızaları giderici, bu okulları üniversite niteliğine 
kavuşturucu ve tefsirlerle birtakım yeni gedikler aç
maktan mahrum edici mazbut bir madde olarak te
lakki ediyoruz. 

Bunu saygılarımla arz ederim. 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşkanın
ca S. Ü). — Sayın Başkan, soru sorabilir miyim?.. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşkanın
ca S. Ü.) — Sayın Başkan, Bütçe ve Plan Komisyo
nunun sayın sözcüsü bu maddeyi, şimdi arz ettiğin
den başka türlü mü anlıyor?.. Akademik kariyer dı
şında olup da, bu okullarda tam gün çalışmayı kabul 
eden o dersin uzman kişilerin % 40'ını almaktan 
başka türlü mü anlıyorlar?.. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Devamla) — Hayır, öyle 
anlamıyorum.. 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşkanın
ca S. Ü.) — Öyle ise bu meselede beraberiz; ama bu 
madde o değil. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Devamla) — Arz etmiş 
olduğum husus, binaenaleyh, buralarda elde edilecek 
makamların bilâhara hak olarak telâkki edilmesine 
mani olmaktır ve onu arz ettim, endişemiz budur. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kaplan. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, 
çok tefsire muhtaç ve hatta tehlikeli bir noktaya de
ğinmiş bulunuyor Komisyon; bunun mutlaka açıklan
ması gerekir. 

1472 sayılı Kanuna göre devletleştirilen özel yük
sekokullarda öğretim elemanı olarak çalışan kişiler, 
bulundukları kadroları bir hak olarak, yani, akade
mik kariyer unvanı bakımından bir hak olarak nasıl 
isteyebilirler? Böyle bir şüphe var mıdır? Hangi ka
nundan çıkartılmış ve eğer yok ise, burada zabıtlara 
açıkça böyle bir ödeme şeklinin, akademik kariyer 
unvanı hakkını doğurmak gibi bir sonuç sağlamaya
cağı açıkça ortaya konmalıdır. Yani, öyle tehlikeli 
bir noktaya getirdi ki Komisyon, bunu çözmezsek el 
kaldırmak mümkün değil. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yüce. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Bu bir ka
nıdır Sayın Başkan. Nitekim, bir arkadaşım ise, «55 
bin öğrenciyi sokağa dökeceksiniz», dedi. Binaena
leyh, onunki de kanı. Yani, bir kanının üzerinde za
ten sosyal hadiseleri bir terazinin içerisinde tartmak 
mümkün mü? Binaenaleyh, sosyal hadiseler kanılara 
istinat eden Söyleyen adam, sonra, sosyal hadiseler 
tezahür ederse, ben, doğru demişim, der; öyle teza
hür etmemişse, ben yanılmışım, der, ama bu meyan-
da, basiret denen şey, gayet tabiî ki Devleti idare 
edenlerde birinci unsur olmalıdır. Bendeniz, ancak 
bu beyanımla sosyal hadiseleri daha evvelden görmek 
veya görmemek hususunda basiretsiz addedilebilirim, 
gayrı kâfi addedilebilirim; ama ben bir sosyal hadi
seden bahsediyorum. Bunun böyle olacağını veyahut 
olmayacağını burada nasıl zapta geçirebilirim. İnşal
lah olmaz, inşallah ben yanılıyorum, ama tatbikatta 
da görülmüştür ki, akademik kariyerden geçmediği 
halde birtakım yüksekokullarda bulunanlara, sonra, 
bazı baskı gruplarının tesiriyle bazı yasaların, mah
kemelerde tefsir şekliyle profesörlük unvanı verilmiş
tir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Feyyat. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Efendim, 1472 
sayılı Kanun çıktığı zaman, iptal edilmeden evvel, 
özel okullarla ilgili Kanun iptal edilmeden evvel, özel 
okullarda okuyan talebeler özel okulların sahibine pa
ra ödemekteydi. Bu kanun iptal edildikten ve yeni 
kanun, galiba 1472 sayılı Kanun çıktıktan sonra, ay
nı ödeme fakir çocuklar tarafından yapılmaktadır. 
Şimdi, bu özel okulların Devlet okullarına inkılâp 
edilmesinden sonra, bu döner sermaye, bu öğreticile
rin bütün harcırahlarının bir kısmı döner sermaye
den karşılanmakta ve dolayısıyle fakir çocuklara ini
kas etmektedir. Şimdi, bu durum karşısında bir ka
nunla bunlara verilen ödenekle bu çocuklar bu öde-
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me mükellefiyetinden - ki, bir kısmı bono vermiş
tir - kurtulacak mıdır ve hele bu ikilik kalkacak mı
dır? Bu çocuklar bu parayı ödemekten kurtulacak mı? 
Çünkü, aynı talebeler özel okulları alma durumuna 
mecbur edilmiştir. 

BAŞKAN — Konu ile ilgisini, bağıntısını kurar
sanız cevap bekliyelim. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Hayır efen
dim, ilgili değil. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Çelikbaş. 
FETHÎ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Efendim, yanlış anlamamışsam, sayın sözcü, beni te
yit eder mahiyette konuştu. Bendenizin teklifi, dok
torasını yapmış olan asistanlarla doçentlere inhisar 
etmektedir. O itibarla, tamamen, sayın sözcünün nok-
tai nazarına uygundur. Benim takririme katılmama
ları için sebep kalmıyor. 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşkanın
ca S. Ü.) — 16 ncı maddede var efendim. Karıştır
dık her şeyi. 

BAŞKAN — Henüz takrirleri muameleye koyma
dım, o zaman., katılıp katılmayacaklarını soracağım 
efendim. 

Son söz için söz isteyen var mı efendim?.. Yok. 
Müzakere bitti efendim. Şimdi takrirleri okutuyorum; 
iki takrir var. 

Başkanlığa 
Ek maddeye ikinci fıkra olarak aşağıdaki met

nin eklenmesini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Kadri Kaplan 
Tabiî Üye 

«1472 sayılı Kanunun kapsamına giren, akademi
lere bağlı yüksekokulların sözleşmeli öğretim görev
lilerine tam gün çalışma düzenini kabul etmeleri ha
linde, üniversite ve akademi öğretim üyesi ve asista
nı unvan ve yetkisini haiz olmak veya üniversite ve 
akademi öğretim görevlisi niteliğini taşımak şartı ile 
kadro kanunları çıkana kadar 16 ncı maddedeki esas
lar dahilinde ve % 40 oranında tam gün ödeneği öde
nir. Ancak, yapılacak her türlü ödemenin tutarı, hiç 
bir halde aynı görevi yapan üniversite öğretim üye
si, üye yardımcısı ve öğretim görevlisinin almakta ol
duğu miktarı geçemez.» 

Sayın Başkanlığa 
Konuşulmakta olan ek maddeye son fıkra olarak 

aşağıdaki hükmün ilâvesini arz ve teklif ederim. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Fethi Çelikbaş 

I «1472 sayılı Kanunun kapsamına giren yükseko-
I kullarda görevli doçentlerle doktorasını yapmış asis-
I tanlarına tam gün çalışma düzenini kabul etmeleri 

halinde 16 ncı maddedeki esaslar dahilinde ve % 40 
I oranında tam gün ödeneği ödenir. Ancak, yapılacak 
I her türlü ödemenin tutarı, hiç bir halde aynı görevi 
I yapan üniversite öğretim üyesi ve asistanlarının al-
I makta olduğu miktarı geçemez». 

I BAŞKAN — Şimdi, her iki önergede de müştere
ken arzu edilen husus, ikinci fıkra olmalarıdır. Ya-

I ni, ek madde olarak Komisyonun getirmiş olduğu ye
ni metni her ikisi de muhafaza ediyor. Doğru mu 
efendim? Önerge sahiplerine soruyorum. («Doğru» 

I sesleri). Yani, Komisyonun getirdiği ve biraz evvel 
I okuduğum ek maddeyi aynen muhafaza ediyor, an-
I cak, bunu ikinci fıkra veya son fıkra olarak mütea-
j kıp fıkra olarak teklif ediyorlar. Bu bir. 

I Şimdi burada benim öğrenmek istediğim bir hu-
I sus var. Komisyonun getirmiş olduğu metin, yüksek

öğretim okullarını kapsamıyor. Sayın Kaplan'ın ge-
I tirmiş olduğu ilâve metinde, yüksekokulların da da-
I hil edildiği görülüyor. Sözleşmeli öğretim görevlile-
I rini kapsıyor. «1472'ye bağlı yüksekokullarda sözleş-
I meli öğretim görevlilerine,» diyor. «Akademilere bağ-
I lı yüksekokullarda». Şimdi, Sayın Çelikbaş, burada 
I «sözleşmeli» yi kaldırmış, sözleşmeli değil, o da 1472 
I sayılı Kanunun kapsamına giren yüksekokullardan 
I bahsediyor, yalnız, aradaki fark, Sayın Çelikbaş, 
I «doktorasını yapmış asistanlarla doçentleri» kabul 
I ediyor; halbuki Sayın Kaplan sözleşmeli öğretim gö-
I revülerini söylüyor. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Sayın Çelik-
I baş'tan farkımız, kendilerininkinde sadece doçentler 
I ile doktorasını yapmış olan asistanlardır. Benimkin-
I de profesörler de dahil. Bir de; üniversitelerin ve aka-
I dem ilerin tedrisatında öğretim görevlisi olarak çalış-
I mak niteliğini taşıyanlara muadil, aynı doktorasını 
I yapmış olanlara.... 

I BAŞKAN — Sayın Kaplan, benim bilhassa öğ-
I renmek istediğim şey şu : Siz burada; «Sözleşmeli oğ-
I retim görevlileri» demek suretiyle bu okullarda söz-
I leşmeli olmayan, kadrolu olanları dışarıda mı bırak-
I mış oluyorsunuz? Benim bir endişem var da onun 
I için soruyorum. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Zaten kadrolu 
I yok. 1972'de kadro verilmiştir. 
I BAŞKAN — «Zaten kadrolu yok» diyorsunuz. 
I Teşekkür ederim. 
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Şimdi, Ö zaman Sayın Kaplanın önergesini mu-
apıeleye koyuyorum. Lehinde, aleyhinde söz almak 
işteyeu var rtır?.. 
: (C. H. P. sıralarından; «Konuşuldu, konuşuldu» 
sesleri). 

.;•• Efehcim, maddenin tümü üzerinde görüşüldü. Ben 
mi yanlış anlıyorum? Takrir üzerinde görüşme aç
tık mı? 

FAKİH ÖZLEN (Konya) — Hayır, hayır. 
13* ŞKAN — işte açıyoruz. 

' M E H M E T FEYYAT (İstanbul) — Söz istiyo
rum. -:-;-•••-•• 

BAŞKAN — Sayın Feyyat da söz talep etti. 
Sayın Feyyat, lehinde mi aleyhinde mi söz isti

yorsunuz? 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Aleyhinde söz 

istiyoı „m. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Feyyat. 

V E H M E T FEYYAT (İstanbul) — Efendim: şim
di bu kadronun »Kanunun kapsamına alınması halin
de bu döner" sermayenin külfeti eski talebelerin sır
tından kalkacak mı?. Ben bunun bir türlü aydınlan
madığını gördüm, aydınlığa kavuşmadı. Eğer Komis
yonun' getirdiği teklif bu külfeti talebelerden kaldırı
yor sa .. 
r "İSKENDER "CENAP EGE (Aydın) — Ne alâka
sı var? 
' M E H M E T FEYYAT (Devamla) — Ki, ekserisi 
fakir talebelerdir. Zaten iyi yetişmiş talebeler... 

; NÂZIM İNEBEYLİ (Sinop) — Önergede talebe 
yok Sayın Feyyat. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Müsaadeniz
le konuşayım. Eğer ben... 

"BAKLAN— Sayın Feyyat. bu takririn aleyhin
de söyleyeceğiniz bir şey var mı efendim? 

; ^MEHMET FEYYAT (Devamla) — İşte onu arz 
ediyor :mv 

Bu itibarla eğer bu külfeti kaldıracaksa, bu mev
cut kadrodan, talebe kadrosundan külfet kaldınla-
caksa.. ıv„Qmisyonun raporu teknik olarak yetersiz ol
sa dahi sırf bu zarurî hallerden, bu talebeleri sıkıntı
dan kurtarmak, dar gelirli çocukları menfi yollara 
itmekten kurtarması bakımından ehveni şer olarak 
arz f'mek istedim, aleyhinde konuşmak istedim. 

B^Jün- döner sermaye belli bir zümre talebenin 
sırtından geçiniyor. Onu arz etmek isterim. 1472 sa
yılı Kanundan eski talebe ile yeni talebe tefrikini bil
meniz lâzım. Eski talebeler, imtihana girmeden üni

versiteye inkılâp eden talebeler halen mükellefiyet al
tındadır. Bilmeniz lâzım. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, bu önergenin lüzumu 
veya ademi lüzumu hakkında bir şey söylemediniz. 

Önergenin lehinde söz isteyen var mı?.. 
Sayın Doğan, buyurunuz. 

LÛTFİ DOĞAN (Erzurum) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlar; 

Bu önerge yurdumuzdaki yüksekeğitim sistemin
de birtakım kolaylıkları sağlamış olacaktır. Daha ön
ce de bir kısım arkadaşlarımızın belirttiği gibi sayı
lan zannediyorum 57 bin civarında ve yükseköğre
nim yapmakta olan talebelerin daha rahat okumala
rına imkân verecektir. Şöyle ki; sadece idareci bazı 
kadrolar var, diğer öğretim görevlileri veya öğretim 
üyeleri ancak ücretle gelip tedrisat yapmaktadırlar. 
Bu durum kadro mevcut olmadığı için meydana gel
mektedir. 

Bu itibarla bu önerge, kabul edildiği takdirde, 
özel kanunları kabul edilip, kadro kanunları kabul 
edilip de kadro imkânları verilinceye kadar veya üni
versitelerin bu.müesseseleri kendi bünyesine. Ege Üni
versitesinde olduğu gibi. aîmcaya kadar imkân geti
recektir. 

Bu önergenin kabulünde fayda görüyorum: arz 
ederim. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim'.1 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Önergeye 
katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor, 
Hükümet katılıyor mu efendim? 

MESLEKÎ VE TEKNİK YÜKSEKÖĞRETİM 
GENEL MÜDÜRÜ TEVFİK GÖKSEL — Müsaa
de buyurursanız bir hususu açıklamak istiyorum. 

Eğer bu madde bu şekilde kabul edilirse dışarıda 
bıraktığı okullar olacak. «Üniversite ve akademilere 
bağlı okullar» tabiri kullanılması icap eder. Bir de 
kadroları bulunmadığı için 16 ncı madde hükümleri
ne göre c/( 40'ın ödeneceğine açıklık getirmiyor. Bu 
şekliyle katılmıyoruz; ama sözleşmelerindeki miktar
lar üzerinden olursa katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Şimdi, önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

Sayın Çelikbaş'ın önergesine mahal kalmamış
tır. 
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Şimdi, maddeyi, kabul edilen; önerge ile birlikte, 
önerge istikametinde oyluyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 12. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — iki önerge var. 
Şimdi mesai bitmek üzere. Kalan işleri söyleye

yim; evvelâ bir karar almamız lâzım. Neler kaldığı
nı söyleyeyim: Bazı maddeler üzerinde tekriri mü
zakere teklifleri de var. 

Şimdi, mesainin devamı arzu edildiği takdirde 12 
nci. 13 ncü madde oylanacak, tekriri müzakere üze-

/. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Önerin, A. B. D. den satınalman malzemeler için 
depo parası ödenip ödenmediğine dair soru önergesi 
ve Millî Savunma Bakanı Feıid Melen'in yazılı ce
vabı. (7/526) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Savunma Bakanlı
ğından yazılı olarak yanıtlanmasına ön olmanızı dile
rim. 4 . 3 . 1976 

Adana 
Hayri Öner 

Soru : 
Amerika Birleşik Devletlerinden satın alınan Fan-

tom Uçaklarının teslimi sırasında televizyonda ve 
basında bu uçakların paralarının, anılan devletçe si
lâh ambargosu uygulama kararından önce ödendiği, 
ambargo nedeniyle teslimlerinin bugüne kadar gecik
tirildiği, teslim gününe kadar olan depo kirasının da 
bizden alındığından söz edildi ve yazıldı. 

Bugüne kadar dikkatle izledim resmî bir açıkla
ma yapılmadığı gibi, yalanlanmadı da. 

1. — Uçak ve malzeme olarak A.B.D.'den, silâh 
ambargosu uygulamaya girmeden parasını ödediği
miz halde, ambargo nedeniyle bize teslim edilmeyip 

rinde görüşülecek. Müzakerenin tekriri kabul eülirse 
ilgili maddelere geçilecek. Onlar da muamele gördük* 
ten sonra tümü üzerinde lehte aleyhte iki sayın üye-, 
ye söz verilecek. Açık oylamaya tabidir; oyuoım ge
rekçesini izah etmek isteyen olursa iki say yi üyeye 
de ayrıca söz verilecek. . •.....-

Şimdi buna göre zamanı uzatıp uzatmama1 tak
dirinize bağlıdır. Bir teklif yok. 

Mesai burada böylece bitmiştir. 20 . 4 . 1976 Sa
lı günü saat 15.00'te, gelecek Birleşimde toplanmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,00 

alıkonan, ambargonun kaldırılmasından sonra, teslim 
aldığımız uçak veya diğer malzeme için, alıkoyma 
onlardan geldiği halde, depo parası ödediğimi/ doğ
ru mudur? 

2. — Ödenmişse, tüm olarak bu tür malzeme ve
ya malzemeler için, bu yolda ödediğimiz depo para
sı veya kirası ne kadardır? 

T. C. 
Millî Savunma Bakanlığı 13 . 4 . 1976 

Ankara 
Kanun : 240/SA-76 

Konu : Yazılı soru önergen 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : C. S. Bşk. lığının 8 . 3 . 1976 tarih ve Ka. 
Md. 3592-8355/7-526 sayılı yazısı. 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri üner'in 
Amerika Birleşik Devletlerinden satın alınan mal
zemeler için depo parası ödenip ödenmediğine iliş
kin yazılı soru önergesi aşağıdaki şekilde cevaplan
dırılmıştır. 

1. — FMS kanalından millî bütçe imkânları ile 
tedarik edilmiş olup ambargo nedeniyle şevkle- i geci
kerek Denizcilik Bankası Deniz Nakliyat T.A Ş.'nin, 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORU VE CEVABI 
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New - York¥taki depolarında bekleyen bir kısım mal
zeme için Hava Kuvvetleri Komutanlığınca anılan 
şirkete sadece 5911.86 dolar depo ücreti ödenmiştir. 

2. — Ayrıca, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ba
zı malzemeler için iki özel firma tarafından depola
ma ücreti olarak 138,37 ve 447,12 dolar olmak üze

re iki adet fatura gönderilmiş ise de, sözü geçen üc
retler ödenmemiş olup yapılacak işlem incelenmek
tedir. 

Arz ederim. 
Ferid Melen 

Millî Savunma Bakanı 

)>&<( 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

56 NCI BİRLEŞİM 

15 . 4 . 1976 Perşembe 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANİNİN GENEL 

KURULA SUNUŞLARİ 
1. — Avrupa Konseyi Danışma Meclisine bağım

sız bir asıl ve feir yedek üye seçimi. 
2. — AET Karma Parlamento Komisyonunda 

açık bulunan bir asıl üyelik için seçim. 
3. — Kitaplık Karma Komisyonuna üye seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

i n 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

rv 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
X 1. — 25 . 6 . 1973 tarih ve 1765 sayılı Üniversi

te Personel Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi, bazı maddelerinin kaldırılması ve kanuna bazı 
maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısının Mil
let' Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Millî Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür ve 
Bütçe ve Plan komisyonları raporları, (M. Meclisi : 
1/276; C. Senatosu : 1 413) (S. Sayısı : 570) (Dağıt
ma tarihi : 8 . 4 . 1976) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu îstahbul Üyesi Fik
ret Gündoğan'ın, yurdumuzdaki enerji darlığının ne
denleri ve çözüm yolları konusunda Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/6) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ıri, 11 sayılı Kanun Hük
mündeki Kararnameye müsteniden TRT Genel Mü
dürlüğüne yapılan atamaya dair Senato Araştırması 
isteyen önergesi. (10/12) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal ve arkadaşlarının, Millî Eğitim Bakanı 

tarafından yapılmış olan tayin ve nakil tasarrufları 
hakkında Senato Araştırması isteyen önergeleri. 
(10/13) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Özer Derbil ve Tabiî Üye Suphi Gür-
soytrak'ın, Elektrofer Firmasına verilen teşvik ve it
hal belgeleri ile bu firmanın gümrük işlemleri hak
kında Senato Araştırması isteyen önergeleri. (10 14) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İ. Cenap 
Ege ve arkadaşlarının, TRT hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergeleri. (10/15) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Ah
met Demir Yüce'nin, Başbakanlığa bağlı Toprak ve 
Tarım Reformu Müsteşarlığı tarafından hazırlanmış 
olan yönetmelik hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (10/16) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş ve Malatya Üyesi Nu
rettin Akyurt'un, TRT'nin malî ve idarî işlemleri 
hakkında Senato Araştırması isteyen önergeleri. 
(10/17) 

8. — Diyanet İşleri Başkanlığında görevli Yaşar 
Tunagür'ün faaliyetleri konusunda kurulan Cumhu
riyet Senatosu Araştırma Komisyonunun üçüncü 
raporu. (10/44) (Dağıtma tarihi : 24 . 2 . 1975) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, Türkiye ile Amerika Birleşik Devlet
leri arasında yapılan anlaşmalara dair Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/21) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di Özer'in, Dışişleri Bakanının Pakistan'a gitme 
sebebine dair Senato Araştırması isteyen öner
gesi. (10/23) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker*in, Kızılay altğeçidi ve çarşı yapımı inşaatıy-
le ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/24) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu ve arkadaşlarının, Lice'de deprem
den sonra yapılan konutlar hakkında Senato Araş-: 
turnası isteyen önergeleri. (10/25) 
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13. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di Özer'in, belediyelere yapılan devlet yardımı hak
kmda Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/26) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köker'in, İstanbul'da Aksaray ve Sultanhamam' 
da vukubulan yangınlar hakkında Senato Araştırması ~ 
isteyen önergesi. (10/27; 

15. — Cumhuriyet Senatosu Hakkâri Üyesi Naci 
Cidal ve arkadaşlarının, Millî Eğitim Bakanı tarafın
dan yapılan nakil, tayin ve açığa alman Millî Eği
tim mensupları hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergeleri. (10/28) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Fahri 
Özdilek ve arkadaşlarının, gençlik olayları ve gerek
tirdikleri, çözümlerin saptanması hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergeleri. (10/29) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimcğlu ile Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca' 
nın, TRT yönetiminin tutumu, TRT genel müdürle
ri ile yargı kararlarının tatbiki hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergeleri. (10/31) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, Devlet Planlama Teşkilâtınca kurulan 
«Kalkınma Fonu» na ayrılan dört yüz milyon lira
nın dağıtım şekli hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (10/32) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, bazı okullara ve bu okullardaki öğ
rencilerin devam durumlarına dair Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/34) 

20. —• Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Dördüncü Demir - Çelik tesisleri
nin kuruluş yerinin seçimi hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/35) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay ve arkadaşlarının, geri kalmış bölgelerin so
runlarım ayrıntılarla belirlemek üzere bir Senato 
Araştırması isteyen önergeleri. (10/36) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Erdo
ğan Bakkalbaşı'nın, su ürünleri ile meşgul olan koo
peratifler ve su ürünleri üretimi bölgelerinde kiracı 
durumunda bulunanlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi. (10/37) 

23. —• Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'ın, çocuk mahkemeleri kurulması konusun
da Senato Araştırması isteyen önergesi (10/38), 

24. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu'nun hapishane ve tevkifhanelerin du
rumu hakkında Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/39) 

25. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, bazı vilâyetlerde vuku bulduğu iddia 
edilen işkence olaylarına dair Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/40) 

26. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Fik
ret Gündoğan ile Artvin Üyesi Recai Kocaman'ın, 
toplumu etkileyen bunalımın kökenleri ve nedenle
rini hazulayanlar ile olayların devamının önlenme
si hakkında Senato Araştırması isteyen önergeleri, 
(10/41) 

V 

IKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKtNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

ÎŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 13 ncü 
maddesinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesine dair ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyo
nu raporu. (M. Meclisi : 2/295; C. Senatosu : 2/95) 
(S. Sayısı : 564) (Dağıtma tarihi : 30 . 3 . 1976). 

2. — 5584 sayılı Posta Kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bazı maddelerinin kaldırılması 
hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık 
Ulaştırma ve İmar - İskân Komisyonu raporu. (M. 
Meclisi: 1/176: C. Senatosu: 1/414) (S. Sayısı: 566) 
(Dağıtma tarihi : 6 . 4 . 1976) 

3. — Gecekondu Kanununda bazı değişiklikler ya
pılması hakkında kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, 
Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân ve Bütçe ve 
Plan komisyonları raporları. (M. Meclisi : 2/388; C. 
Senatosu : 2/103) (S. Sayısı : 567) (Dağıtma tarihi : 
12 . 4 . 1976) 

X 4. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda bazı 
değişiklikler yapılması hakkında kanun teklifinin Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu raporu. (M. Mec
lisi : 2/44; C. Senatosu : 2/97) (S. Sayısı : 568) (Da-* 
ğıtma tarihi : 13 . 4 . 1976) 
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X 5. — İstanbul Kapalı Çarşısının onanmı ve 
imarı hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bayın
dırlık, Ulaştırma ve imar - iskân ve Bütçe ve Plan 
komisyonları raporları. (M. Meclisi : 1/167; C. Sena
tosu : 1/416) (S. Sayısı : 569) (Dağıtma tarihi : 
12 . 4 . 1976) I 

| 
6. — Romanya'da millîleştirme tedbirleri veya i 

buna benzer kanunî ve idarî diğer tedbirlerden i 
zarar görmüş Türk, mal, hak ve menfaatlerinin 
tasfiyesi hakkında kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plan ko-. 
misyonları raporları (M. Meclisü : 1/200İ; C. Senato
su : 1 411) (S. Sayısı: 571) (Dağıtma tarihi: 13.4.1976) 

7. — 17 . 3 . 1969 gün ve 1135 sayılı Türk va-: 
tandaşlarına ait olup Yugoslav Federatif Halk 
Cumhuriyetince millîleştirilmiş bulunan mal, hak 
ve menfaatlerin tasfiyesi hakkında Kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve iki geçici madde ek
lenmesine ilişkin kanun tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dış
işleri, Turizm ve Tamtma ve Bütçe ve Plan komis
yonları raporları (M. Meclisi: 1/237; C. Senatosu: 
I '412) (S. Sayısı : 572) (Dağıtma tarihi 13.4.1976) 




