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I. — GEÇEN T l 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
1. — Vehbi 'Mu'hiis Dabakoğlu, Diyarbakır'da 

ç'öken bir apartman nedeniyle gündem dışı bir ko
nuşma yaptı w 

2. — Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in Validele
rinin vefatı dolayısıyla Danışma Meclisinin taziyetle-
rinin Başkanlık Divanınca yerine getirileceği bildi
rildik 

3. — Remzi Banaz'ın, «Olağanüstü Hal Kanu
nu Tasarısı»nın esas Komisyon olarak Millî Savun
ma, içişleri ve Dışişleri Komisyonuna havale edil
mesini isteyen önergesi kabul edildi. 

4. — 4 . 1 . 1961 Gün ve 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında; 

5. — Duran Bircan Hakkındaki Ölüm Cezası
nın Yerine Getirilmesine Dair; 

6. — Ali Aktaş (Ağtaş) Hakkındaki Ölüm Ce
zasının Yerine Getirilmesine Dair; 

Kanun Tasarılarının ma'ddelerl ve tümü kabul 
edildi 

7. — Hava Kuvvetleri Komutanı ve Millî Gü
venlik Konseyi Üyesi Orgeneral Tahsin Şahinkaya' 
nın, Hava Harp Okuluna Girmeye istekli Aday Öğ
renciler Hakkında; 

8. — Hava Kuvvetleri Komutanı ve Millî Gü
venlik Konseyi Üyesi Orgeneral Tahsin vŞahinkaya' 
nın, 'Bazı Kanunlardaki «Devlet Başkanı» Unvanı
nın Cumhurbaşkanı Olarak Değiştirilmesi Hakkın
da; 

II. — GELEN 

Tasarı 
1. 26.10.1963 Tarihli ve 357 sayılı Askerî Hâ

kimler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
sine ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine İliş
kin Kanun Tasarısı. (1/593) (Başkanlığa geliş tari
hi : 5.1.1983) (Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri 
(Esas) ve Adalet Komisyonlarına : 7.1.1983) 

0 Teklif 
2. Danışma Meclisi Üyesi Feridun GÜRAY ve 

9 arkadaşının, Aile Planlaması Hakkında Kanun Tek
lifi. (2/84) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.1.1983) (Sağlık 
ve Sosyal İşler (Esas) ve Adalet Komisyonlarına : 
7.1.1983) 

Raporlar ' 
3. Atımet KERSE Hakkındaki Ölüm Cezasının 

Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 

TANAK ÖZETİ 

Kanun Tekliflerinin öncelikle görüşülmeleri onay< 
lanarak, maddeleri ve tümü kabul edildi. 

9. — Gündemin 22 ve 23 üncü sırasında bulu
nan «Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin 
İşlemleri Hakkında Kanun Hükmündeki Kararname» 
lerin görüşülmesi, Hükümet temsilcisinin Genel Ku
rulda hazır bulunmaması ne'deniyle ertelendi. 

10. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununun 305 inci Maddesinde Değişiklik Yapılma
sına Dair; 

11. — 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Ka
nunun 4 ve 5 inci Maddelerimde Değişiklik Yapıl
masına Dair; 

12. — 10 Haziran 1949 tarih ve 5434 sayılı Ka
nunun 2 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair; 

13. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair; 

Kanun Tasarılarının öncelikle görüşülmeleri 
onaylanarak, maddeleri ve tümü kabul edildi. 

10 Ocak 1983 Pazartesi günü saat 14.00'te top
lanmak üzere Birleşime saat 18.45te son verildi. 

M. Vefik KİTAPÇIGİL 
Başkan 

Başkanvek'ili 

Erdoğan BAYIK Ali Nejat ALP AT 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

KÂĞITLAR 

Komisyonu Raporu. (3/401) (S. Sayısı : 288) (Da
ğıtma tarihi : 7.1.1983) 

4. Danışma Meclisi Üyesi Kâzım ÖZTÜRK ve 
10 arkadaşının, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 
220 nci Maddesine 'Bİr Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/59) 
(S. Sayısı : 291) (Dağıtma tarihi : 7.1.1983) 

5. 9.5.1960 Tarihli ve 7478 sayılı Köy İçme Su
ları Hakkında Kanunun 15 inci Maddesinin Yürür
lükten Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Ta
rım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler ve Ba
yındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Ta
nıtma Komisyonları Raporları. (1/550) (S. Sayısı : 
292) (Dağıtma tarihi : 7.1.1983) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 
KÂTtP ÜYELER : M. Talât SARAÇOĞLU, Erdoğan BAYIK 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Danışma Meclisinin 40 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN 
başlıyoruz. 

Çoğunluğumuz vardır; görüşmelere 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUÇLARI 

/. — Beşir Hamit oğulları'nın, Diyarbakır'da çö
ken apartmanın sebep olduğu can kaybı dolayısıyla 
Danışma Meclisinin üzüntü ve geçmiş olsun mesajı
nın bildirilmesine dair önergesi ve bu konuda Da
nışma Meclisi Başkanının Diyarbakır Valisine çek
miş olduğu taziye telgrafı. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, sunuşlar bölümünde 
Sayın Hamitoğullarının 'bir önergesi var; okutuyo
rum efendim. 

Danışma «Meclisi Başkanlığına 
Diyarbakır kentinde çöken yedi katlı apartmanın 

se'bep olduğu toplu katliam, Türk ulusunun tümünü 
derinden üzmüştür. Adı geçen kentimizde ise, halkı 
mateme boğmuştur. 

'Bu elim olayı bütün dehşeti ve şiddeti ile yaşa
makta olan değerli Diyarbakır'lı kardeşlerimizin ya
ralarının sarılmasında Devletimize düşen görevlerin 
yapılacağından emin bulunmaktayım. Ayrıca, Danış
ma Meclîsimizin bu feci olay karşısında, üzüntü ve 
geçmiş olsun mesajlarının bu kentimize bildirilmesi 
gerektiğine kaniyim. 

Meclisimizin hisyatına tercüman olduğuna inan
dığım bu önerimin, ilk toplantıda karara bağlanma

sı yönünde gereğinin yapılmasını arz ve teklif eder, 
üstün saygılar sunarım. 

Beşir HAMtTOĞULLARI 

BAŞKAN — Gereği yapıldığı gibi, Danışma 
Meclisi Başkanı Sayın Irmak'ın çekmiş olduğu me
sajı okutuyorum. 

Sayın Erdoğan ŞAHÎNOĞLU 
Vali 
DİYARBAKIR 
Danışma Meclisinin 6 Ocak 1983 tarihli toplan

tısında, Diyarbakır'lı hemşehrilerim'izin maruz kal
dıkları elim felaketten duyulan acılar ifade edilmiş 
ve hemşehrilerimize başsağlığı dileklerimizin iletilme
si kararlaştırılmıştır. 

Tanrının memleketimizi bu gibi felaketlerden esir
gemesi dileğiyle taziyetlerimi iletirim. 

Sadi IRMAK 
Danışma Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Hamitoğulları' 
nın önergesi üzerine, bu hususta gerekli işlem yapıl
dığı gibi, ayrıca yeniden gözden geçirilecek ve ge
reken bir işlem var ise, o da tamamlanacaktır. Arz 
ederim efendim. 
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V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerle
rin İşlemleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
me, Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İş
lemleri Hakkında 35 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu 
Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Ka: 
nun Hükmünde Kararname ile Ödeme Güçlüğü İçin
de Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye Bir Madde Ek
lenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve 
Adalet, İktisadî İşler ve Malî İşler Komisyonları ra
porları. (1/129, 1/146, 1/187) (S. Sayısı : 159) (Da
ğıtma tarihi : 8.7.1982) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin, kanun tasarı ve tek
lifleri ile komisyonlardan gelen işler bölümüne ge
çiyoruz. Birinci maddede, Ödeme Güçlüğü içinde 
Bulunan Ban'kerlerin işlemleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname, Ödeme Güçlüğü içinde Bu
lunan Bankerlerin işlemleri Hakkında 35 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddeler'inin 
Değiştirilmesine ve Bu kararnameye 'Bazı Maddeler 
Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ile 
Ödeme Güçlüğü içinde Bulunan Bankerlerin işlem
leri Ha'k'kında 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu 
Kararnameye .Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Hükmünde Kararname ve Adalet, iktisadî işler ve 
Malî işler Komisyonları raporları üzerinde görüşme
lere''başlıyoruz. 

Hükümet ve Komisyon lütfen yerlerini alsınlar. 

Sayın üyeler, Malî işler Komisyonu Başkanlığı
nın 'benimseme yazısını okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
159 sıra Sayısı almış bulunan Ödeme Güçlüğü 

İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35, 
37 ve 3$ sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin 
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı, 
Danışma Meclisi İçtüzüğünün 43 üncü maddesi ge

reğince yeniden" incelemeye tabi tutulmuştur. Ko
misyonumuz daha önceki raporu aynen benimsemiş
tir. 

Saygılarımla arz ederim. 
Hilmi SABUNCU 

Malî işler Komisyonu Başkanı 
BAŞKAN — Sayın üyeler, Malî İşler Komisyonu 

raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza 
sunuyorum efendim. Kabul edenler..! Kabul etme
yenler... Raporun okunması kabul edilmiştir; okutu-
yerum* 

'(Malî işler Komisyonu raporu okundu) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, bir söz istemiştiniz 
efendim, buyurun. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİLMİ 
SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Geçen Birleşimde de Saym Başkânvekilimiz Ve-
fik Kitapçıgil'in talimatı üzerine arz ettiğim gibi, Malî 
İşler Komisyonumuz içtüzüğümüzün 43 üncü mad
desine göre tekabül ederek 35,-37, 38 ve bilahara 174 
Sıra Sayısıyla 39'u Sayın Genel Kurulun görüşlerine 
sunmuştur. Ancak şunu hemen arz etmek isterim, 
başta Sayın Adalet Komisyonumuz olmak üzere, ha
kikaten son derece değerli çalışmalarıyla 35, 37, 38 
ve 39 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelere her 
iki Komisyon da fevkalade önemle eğilerek çok de
ğerli görüşlerle mücehhez olarak görüşlerini getir
mişlerdir. Hatta şunu burada belirtmeyi bir vecibe 
olarak addediyorum; Sayın Adalet Komisyonunun 
Kanun Hükmünde Kararnameleri komisyonda görü
şürken yaptığı incelemeler ve görüşmeler neticesinde 
ortaya çıkan fikirlerden faydalanarak bilahara yeni 
kararnamelere esas teşkil eden bazı görüşler de orta
ya çıkmıştır. Malî işler Komisyonumuz da bilahara 
yaptığı çalışmalarla 35, 37, 38'i 159 Sıra Sayısıyla, 
39'u da 174 Sıra Sayısıyla Genel Kurulun görüşleri
ne sunmuştur. 

39 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi rapor 
haline getirdiğimiz gün, sıra sayısı almak üzere aşa
ğıya indirdiğimiz, Başkanlık Divanına sunduğumuz 
gün 40 sayılı Kanun Hükmünde Kararname çıkmıştır. 
Bilahara 42 sayılı Kanun Hükmünde Kararname çık
mıştır ve daha sonra 43, 45, 48, 50! ve 50'den bir 
hafta sonra, yani geçen hafta içerisinde 52 çıktı. Zan
nediyoruz yetki süresinin sonuna kadar bir kararna-

(1) 159 S. Sayılı Basmayazı, tutanağın sonuna 
eklidir., 
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me daha. çıkma durumunda. Bu nedenle bizim, şah
sen benim tereddüdüm şudur : Bu kanun hükmünde 
kararnameleri bu sıra sayısıyla dört kanun hükmün
de kararnameyi görüştüğümüzde bu kanun hükmünde 
kararnamelerde değişiklik getiren diğer kanun hük
münde, bundan sonra Sayın Adalet Komisyonumuz
da bulunan kanun hükmünde kararnamelerde getiril
miş olan değişiklikleri ortadan kaldıracak bir kanun
laştırma durumuna girebiliriz. Yani, şu ana kadar 
her iki komisyonda da görüşülerek s ra sayısı haline 
gelmiş olan dört kanun hükmünde kararname var, 
bundan sonra yedi kanun hükmünde kararname, bir 
de çıkacağını var sayarsak, düşünürsek, sekiz kanun 
hükmünde kararname var ki, hepsi de 35 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnameye dayalı olarak bankerle
rin tasfiyesine müteallik hükümler taşımaktadır. Bun
larda yapılan, sonradan getirilen yeni hükümler 35, 
37, 38, 39'u, yani ilk dört kararnamenin üzerinde 
yapacağımız görüşmeler neticesinde doğacak kanun
la ortadan kaldırılabilir ve bir de bir maddeyi gö
rüşürken o madde üzerinde getirilen değişiklikler di
ğer kanun hükmünde kararnamelerle sözkonusu ol
duğunda neler olduğu konusunda her iki komisyo
nun da şu ana kadar bitirilmiş bir görüşü, görüş
mesi, sözkonusu değildir. 

Bu kadar emekle, hakikaten Sayın Genel Kurulun 
görüşlerine layık olabilecek bir emekle bu şekilde hu
zurunuza getirilmiş olan kararnameler üzerinde Malî 
İşler Komisyonu olarak, Sayın Genel Kurulumuza bil
gi arz etmeye hazırız. Bununla birlikte görüşlerimi de 
bu şekilde şu anda yedi kararnamenin, belki de bir 
daha çıkacak olan kararnameyle sekiz kararname
nin mevcudiyetiyle bir aksama yaratabilecektir şek
linde görüşlerimi de arz etmiş oluyorum. 

Sayın Genel Kurul tensip buyuracak olursa, arz 
ederiz. Aksi halde birleştirilmiş bir metin halinde 
bunu huzurlarınıza tekrar getirme imkânına her iki 
komisyon olarak da sanıyorum kavuşabileceğiz. 

Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sabuncu. 
Yani tasarıyı tümüyle geri mi istiyorsunuz bir de
faya mahsus olmak üzere efendim, yani amaç bu 
mudur?.. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Sayın Genel Kurul tensip buyu
racak olursa, biz bu şekilde bir metin getirebiliriz 
efendim. 

BAŞKAN — Yani, eğer burada Komisyon veya 
Hükümet tasarı veya teklifi bir kereye mahsus ol

mak üzere geri isterse, Genel Kurulda zaten bir gö
rüşme açma imkânımız olmayacaktır, bunu söylemek 
istiyorum efendim. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Sayın Başkan, müsaade ederse
niz Sayın Bakanın da açıklamalarından sonra.., 

BAŞKAN — Say,n Bakanın da görüşünü alacağım 
efendim, tabiî, teşekkür ederim. 

Sayın Bakan, buyurun efendim. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üye
leri; 

Yüksek malumunuz, kanun hükmünde kararname 
çıkartma yetkisi Anayasanın 1971 değişiklikleri sıra
sında 1961 Anayasamıza girmiş bir hükümdür ve 
Türk hukukuna ilk defa girmiş bir yasama biçimi 
getirmiştir. Bu biçime uyulmak ve Anayasanın mad
deyi mahsusundaki şartlar yerine getirilmek suretiyle 
çeşitli kanun hükmünde kararnameler bu zamana ka
dar Yasama Organına gelmiş ve bunlardan büyükçe 
bir kısmı bilahara kanunlaşmak imkânı bulmuştur; 
ama 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ge
linceye kadar hâlâ kanunlaşmamış ve fakat tatbik 
edilen başka kanun hükmünde kararnameler de elan 
mevcut bulunmaktadır. 

Yüce Danışma Meclisinin halefi bulunduğu Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde kanun hükmünde ka
rarnamelerin komisyonlarda görüşülmesiyle ilgili özel 
bir karar alınm ştır. Hükümete verilen kanun hük
münde kararname çıkartma yetkisinin süresi dolun
caya kadar bu kararnameler komisyonlarda bekle
tilmişler; bu süre bittikten ve kararnamelerin sonu
cu alındıktan sonra, o konuda yeni bir kararname 
çıkarılamayacak durum hadis olduktan sonra neşre
dilen kararnameler tek bir metin haline getirilmiş 
ve bir kanun metni olarak Meclislerden geçirilerek 
eskiden neşredilmiş bulunan kanun hükmünde ka
rarnamelerin yerini almıştır ve yürütme hükümleri
ne göre bir kısmı neşri tarihinden, bir kısmı karar
namelerin neşri tarihinden itibaren Anayasaya uygun 
olarak yürürlüğe konmuştur. 

Bugün size arz etmek istediğim husus, Meclisini
zin komisyonlarından görüşülerek geçmiş bulunan 35, 
37, 38 ve 39 sayılı kanun hükmünde kararnamelerin 
hükümlerini bilahara değiştiren ve Sayın Komisyon 
Başkanının burada ifade ettikleri 40, 41, 43, 45, 47 
ve 52 saydı kanun hükmünde kararnamelerle huzu
runuza gelmiş bulunan 4 kararname metni üzerinde 
değişiklikler yapılmıştır. Sayın Komisyon Başkanının 
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yine işaret buyurdukları gibi, bugün yahut yarın 53 
sayılı kanun hükmünde kararname de çıkmak üzere
dir ve bu da bazı maddeleri değiştirecektir. 

Bu sebeple Yüce Meclisin gündemine gelmiş bu
lunan mevcut 35, 37, 38 ve 39 sayılı kanun hükmün
de kararnamelerin bir defaya mahsus olmak üzere 
Malî işler Komisyonu tarafından geri alınması ve 
en kısa zamanda Yüce Mecliste görüşülmek üzere tek 
metin halinde getirilmesi uygun olacaktır. Yüce Mec
lisin Başkanlık Divanına ve Yüce Meclise Hüküme
tin bu konudaki görüşünü kanun yapma tekniği ba
kımından bir zaruret olduğu inancıyla arz ederim. 

Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Efendim, Hükümet olarak bunu geri istiyor mu

sunuz? 
MALÎYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-

OĞLU — istiyoruz efendim. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan; bir sorum 

var. 
AKİF ERGINAY — Bunun hakkında konuşaca

ğız efendim. 

BAŞKAN — Sayın Erginay; içtüzüğümüzün 83 
üncü maddesine göre Komisyon veya Hükümet bir 
kanun tasarı veya teklifini bir defaya mahsus olmak 
üzere geri istedikten sonra, üzerinde görüşme açma 
imkânı yoktur. 

İSMAİL ŞENGÜN — Sayın Başkan; Komisyon 
geri istemiyor. Komisyon Başkanımız kendi görüşle
rini belirttiler. 

AKtF ERGİNAY — Sayın Başkan; Komisyon 
Başkanı geri "istemedi efendim, «tartışma açılsın» dedi. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. «Ko
misyon veya Hükümet» dedim. Sayın Bakan da geri 
istediklerini beyan buyurdular. Artık «veya» dedik
ten sonra mesele yok, «ve» demedimki... 

Sayın öztürk, bir sorunuz mu vardı? 
KÂZIM ÖZTÜRK — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan; kanun hük
münde kararname mevzuatımıza, Anayasa hukuku
muza sonradan dahil olan bir husustur. Şu anda ve
receğimiz karar gelecekteki uygulamaya ışık tutacak
tır. Kapsamı, süresi kanunla gösterilen kanun hük
münde kararnamenin ilanihaye tutulamayacağı, Ana
yasa hükmüyle önceliği ve ivediliği; yani komisyon
da veya Genel Kurul gündeminde kanun hükmünde 
kararname varsa bir başka şeyin görüşülemeyeceği 
Anayasada tasrih edildiğine göre, Hükümete verilen 

kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisinin sa 
nunu bekleme gibi, Anayasayı çelişkili tefsire götü-
türecek bir yola gidilebileceği hususunda Hükümet 
ne düşünmektedir? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Sayın Bakan; buyurun efendim. 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-

OĞLU — Sayın Başkan; 

Anayasa herhalde kanun hükmünde kararname 
yetkisi tamamlanmadan, bu husustaki Hükümet tasar
rufları bitmeden bunun kanunlaşmasını arzu etmez. 

KAMER GENÇ — Ediyor, ediyor. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, Sayın 

Bakan cevap veriyorlar. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Efendim, Hükümetin Yetki Kanununa da
yanarak kanun hükmünde kararname neşretme yet
kisi devam ediyor ve Yüce Meclis, Mecliste görüşü
len bir metni kanun hükmünde kararname neşrede
rek önümüzde bulunan üç gün içerisinde tamamen de
ğiştirme yetkisini Hükümete vermiş. O takdirde bu 
yetkiyi kullanma süresi bittikten sonra bunun önce
likle, ivedilikle ve diğer işlere takdimen görüşülmesi 
mümkündür; ama ifadesi Sayın Öztürk'ün söylediği 
şekilde yazılmıştır. Fakat, bir yasama görevi yapılır
ken hükmün tefsiri de Yüce Meclise ve Başkanlık 
Divanına aittir. 

Bu sebeple değiştirilebilecek bir metni görüşme
nin herhalde uygun olmayacağı nedeniyle bir defaya 
mahsus olmak üzere tekrar Komisyona verilmesi hu
susunda ısrar ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Usul hakkında söz isti

yorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Usulün nesi hakkında Sayın Öz

türk? 
KÂZIM ÖZTÜRK — Şu anda alacağınız karar 

hakkında. 
BAŞKAN — Nasl bir karar alacağımızı biliyor 

musunuz Sayın Öztürk? «Alacağınız karar hakkın
da» dediğinize göre biliyorsunuz. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan; 
s Başlangıçta arz ettiğim gibi, son derece hassas 

bir konuda karar alacağız; lütfedin usulünü izah ede
lim, ondan sonra karar alalım. 

BAŞKAN — Sayın öztürk; bunu siz mi izah 
edeceksiniz? Yani «Usul hakkında» dedikten sonra 
bu açıklamayı da zatı âliniz mi yapacaksınız, yoksa 
Genel Kurul mu yapacak diyorsunuz? 
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KÂZIM ÖZTÜRK — Şunu arz etmek istiyo
rum Sayın Başkan : Kanun hükmünde kararname
nin süresinin sonunu bekleyip pek çok kararnameleri 
birleştirerek bir müzakere usulü mü, yoksa Hüküme
tin çıkardığı kanun hükmünde kararname Parla
mentoya geldiği zaman oııayland ğı anda verilen sü
renin biteceği mi hususunda naçizane düşüncem var
dır. Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
AKİF ERG1NAY — Sayın Başkan; bir soru sor

mak istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Erginay; sadece soru sormak 

üzere buyurun efendim. 

AKtF ERGİN AY — Sayın Başkan; 
Bu ilk 35, 36, 37 sayılı kanun hükmünde karar

nameler uygulandı; bir. Bunlar sonradan çıkan başka 
kararnamelerle değiştirildi. 

Şimdi son şeklini biz kanun haline getirdiğimiz 
zaman uygulanmış olan metnin temeli nerede? Ka
nun değil ki... O halde bunların baştan itibaren ka
nunlaşması gerekir. Zannediyorum ki, bunu bu şe
kilde düşünmek gerekir. Acaba Sayın Bakan ne dü
şünürler? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
KAMER GENÇ — Ben de bir soru soracağım 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Bakan; bir başka soru iste

mi daha var, isterseniz birlikte cevaplandırın, isterse
niz tek tek cevaplandırın efendim. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Tek tek cevaplandınrsam daha iyi olur. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-

OĞLU — Sayın Başkan; 
1971'deki Anayasa değişikliğiyle geldiğine işaret 

ettiğim kanun hükmünde kararname çıkartma yetki
sinin Hükümete verilmesi fevkalade bir yasama gö
revidir. Dünya parlamentolarında da bunun çok tat
bikat şekli vardır. Anayasanın getirdiği temel hü
küm, neşredildiği gün yasama organına tevdi edil
mesidir. Başka ülkelerde yasama organı bilahara bun
ları kanun olarak neşretmek veyahut da kaldırmak 
yetkisini uhdesinde tutmuştur. 

Şimdi Türk Anayasasının da kanun hükmünde 
kararname çıkarma yetkisini başka şekilde tanzim et
miş olduğu düşünülemez. Çünkü, Yüce Meclisin 
komisyonlarında bugün görüşeceğiniz metinler üze
rinde değişiklik yapan 7 tane kanun hükmünde ka
rarname mevcut bulunuyor. Demekki komisyonların 

faaliyeti devam ederken Genel Kurulda ayrı bir 
faaliyetin sürmesi, bizi yasama faaliyetinin bölünmesi 
şeklinde bir yorum yapma durumuna götürür. Yüce 
Meclisin aynı yetki kanununa dayanan kararname
leri birlikte görüşüp, ya 4canun haline getirmek ve
yahut da kaldırmak şeklinde bir yasama görevi var
dır. 

Bu sebeple komisyonlarda bütün kararnamelerin 
birleştirilmesi konusunda benim ve Hükümetimin fik
ri kesindir ve bu şekilde görüşülmesi de uygun ola
caktır. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Genç; buyurun efendim. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan; Sayın Komis

yonumuz ve Hükümet eğer bu Tasarıyı gerekçe gös
termeden isteseydi müzakere açılmasına gerek yok
tu; ancak bir gerekçe göstererek geri istedikleri için, 
bunun Anayasamızın 91 inci maddesinde belirtilen 
hükümler çerçevesinde müzakeresi gerekir. 

Anayasamızın 91 inci maddesi 5 inci fıkrasında 
şöyle diyor : 

«Kanun hükmünde kararnamenin, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi tarafından süre bitiminden önce 
onaylanması sırasında, yetkinin son bulduğu veya sü
re bitimine kadar devam ettiği de belirtilir.» 

Şimdi, bu hükmün Sayın Bakanın açıkladığı ge
rekçeyle nasıl izah edileceğinin açıklanmasını istiyo
rum. Sayın Bakan diyor ki, «Yani süre bitmeden biz 
kararname çıkarabiliriz ve Meclis bunu müzakere 
edemez...» Halbuki bu hükme göre süre bitmeden 
Meclis müzakere yapabilir ve yetkinin devam edip 
etmeyeceğini de ayrıca karara bağlayabilir. Hüküm 
budur. Eğer sırf öteki tasarıların da bize gelmesi 
bekleniyorsa, Anayasanın bu hükmüne göre böyle 
bir gerekçeyle Komisyonun veya Hükümetin Tasa
rıyı geri alması mümkün değildir. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-

OĞLU — Say n Başkan, geçen hafta 36 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameyi burada müzakere ettik ve 
Yüce Meclis kabul etti; kanunlaşmak üzere. Tabiî 
ki, Anayasa her hali derpiş etmek durumundadır. 
Biz, o Kararname çıkarken devam eder diye; «Yet
ki devam eder» diye çıkarttık. Çünkü müstakil bir 
kararname idi, mevzua giren bir hususu tanzim edi
yordu. O hususu nihaî olarak tanzim eden bir ka-
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nun hükmünde kararname idi; burada görüşüldü ve 
kabul edildi. Bugün üzerinde durduğumuz 35 sayılı 
Kararname ve bunda değişiklikler yapan kararna
meler hepsi. Yani, müstakil bir 36 sayılı Kanun Hük
münde Kararname gibi olsaydı onu da bugün görü
şebilirdik. Sayın Genc'in ifade ettiği husus onun için 
geçerli olmuştur. Yani, Yüce Meclis Hükümetin ka
nun hükmünde kararname çıkarma yetkisinin devam 
ettiğini bile bile 36 sayılı Kanun Hükmünde Karar
nameyi kanunlaştırmıştır; ama 35 sayılı Kanun Hük
münde Kararname ondan daha evvel olmasına rağ-' 
men, bunun daha sonra gelmesi, 37, 38, 39'la birlik
te gelmesi ve Komisyonda da bunu değiştiren daha 
7 tane kararnamenin mevcut bulunmas-, Anayasa
nın derpiş ettiği diğer hususu ortaya koyuyor. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Tutum, yalnız soru olmak üzere buyurun 

efendim. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkan; bu usul me
selesidir. Gerçekten önemli. Geçmişte 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununu değiştiren kararnamelerde 
maalesef müstakâr bir yöntem benimsenememiştir, 
karışık uygulanmıştır. 11 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname müstakil incelenmiş, reddedilmiş; 12 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname diğer tüm karar
nameleri kapsadığı var sayılarak, maalesef diğer ka
rarnameler kanunlaşt rılmamıştır. Hatalıdır; Anayasa
nın esprisine aykırıdır. 

Her kararname müstakil olduğuna göre, (Soruyu 
soruyorum Sayın Başkanım) hangi kararname diğer 
kararname ile organik irtibatlıdır, hangi kararname 
birbiriyle ilişkilidir, hangisi bağımsızdı; bunun yar
gısını Büyük Millet Meclisi verir, hükümetler vere
mez. Binaenaleyh, eğer Anayasamız yetki süresinin 
sonunu bekledikten sonra kararnamelerin toplu ola
rak incelenmesini öngörseydi ona imkân veren bir 
fıkra koyardı. Binaenaleyh, bu yoktur. Her karar
namenin sanıyorum bağıms z olarak, müstakil olarak 
incelenip kanunlaştırılması gerekir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Bakan, Sayın Tutum'a cevap verecek mi

siniz?.. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
O Ğ L U — Sayın Başkan, filhal Sayın Tutum'un işa
ret ettiği husus Meclisin geçmişinde 11 sayılı Ka
rarname resen görüşülerek, 12 sayılı Kararname de 
Personel Kanununu tanzim etme hususundaki bütün i 

hükümleri bir araya getirerek topluca görüşülmek 
suretiyle tatbik edilmiştir. Gerçekten, demin Sayın 
Genc'in sorusuna cevap verirken de işaret ettiğim 
gibi, eğer Meclisin Komisyonu 36 sayılı Kanun Hük
münde kararnamede olduğu gibi onu değiştiren bir 
başka kararnamenin daha Komisyonun gündeminde 
bulunmad gına karar verseydi böyle bir talepte bu
lunmazdık. Ancak halen Meclisin komisyonlarında 
35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi değiştiren 
ve bugün Meclisin huzuruna gelmemiş bulunan 7 ta
ne kararname var. Bu sebeple, hepsini birden nazarı 
itibara alarak 35 sayılı Kararname ve bugün dediği 
gibi 37, 38, 39 değil, 53'e kadar bütün kararname
leri zikretmek suretiyle Komisyon Meclis huzuruna 
gelecektir. Bunda da herhangi yadırganacak bir anor
mallik yoktur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Hazer, buyurun efendim. 
MEHMET HAZER — Evvela usul sorularının 

muhatabı Hükümet olamaz, Hükümet değildir. 
BAŞKAN — Zaten usulî müzakere açmadık Sa

yın Hazer, soru soruluyor efendim. 

MEHMET HAZER — Hayır, Hükümeti sıkış
tırıyor arkadaşlar da; muhatap Hükümet değildir, 
Meclistir, Başkanlıktır. 

Diğer taraftan her kararname tek başına müsta-
kilen bir kanun mahiyetindedir, muamelesinin de ona 
göre yapılması lazımdır. Değişiklikler o kararna
meyi ortadan kaldırmaz. Eski hüküm devam eder, 
yeniden değişiklik kararnamesi de müzakere edilir, 
kabul veya reddedilir. Yani her yetki kararnamesi 
müstakil bir tasarıdır. 

BAŞKAN — Bir Kanun tasarısıdır, diyorsunuz; 
tasarı olarak gelir. 

Sayın üyeler; 

Sayın Hazer'in de buyurdukları gibi, bu Kanun 
Hükmünde Kararname bir Kanun tasarısı halinde 
Yüce Genel Kurulun önüne gelmiştir ve Hükümet 
İçtüzüğün 83 üncü maddesinin birinci fıkrasına da
yanarak bir kereye mahsus olmak üzere bu Karar
namenin, bu Kanun Tasarısının Komisyona iadesini 
istemiştir ve buna göre, «Bu istem görüşülmeksizin 
yerine getirilecek» hükmüne dayanılarak bu Kanun 
Tasarısını Komisyona gönderiyorum efendim. 

Teşekkür ederim. 

2. — Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerle
rin İşlemleri Hakkında 35 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine 
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ve Bu Kararnameye İki Madde Eklenmesine ilişkin 
Kanun Hükmünde Kararname ve Malî İşler Komis
yonu Raporu. (1/446) (S. Sayısı : 174) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Gündemin ikinci maddesinde de, ödeme Güçlüğü 

İçinde Bulunan Bankerlerin işlemleri Hakkında 35 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hüküm
lerinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye İki Mad
de Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararna
me ve Malî İşler Komisyonu Raporu yer almaktadır. 

Raporun okunup okunmamasını oylarınıza sunu
yorum. Okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 

Sayın Komisyon, bu Tasarı üzerinde de biraz ev
velki beyanınızı tekrarlayacak mısınız efendim?.. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİLMİ 
SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Sayın Hükümetin teklifi üzerine Komisyonumuza 
iade edilen 35, 37, 38 sayılı Kararnamelerin 35 sayılı 
Kararnamede değişiklik yapan bir kanun hükmünde 
kararnamedir. 35, 37 ve 38 sayılı Kararnameler 
Komisyonumuza iade edildiğine göre bunun mad
deten incelenmesine imkân yoktur. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFAOĞ-

LU — Komisyona bir defaya mahsus olmak üzere 
iadesini arz ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Gönderilmesini istiyorsunuz. 
Sayın üyeler; 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısını Hükümet 

bir defaya mahsus olmak üzere Komisyona iadesini 
istemiştir. İçtüzüğümüzün 83 üncü maddesinin 1 inci 
fıkrasına göre bu Kanun Tasarısı da Komisyona bir 
defaya mahsus olmak üzere gönderilmiştir efendim. 

3. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hak
kında Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eği
tim Komisyonu Raporu. (1/64) (S. Sayısı : 293) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Gündemimizin 20 nci sırasında yer alan, Yük

seköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim Komisyonu 
Raporu üzerindeki görüşmelere başlıyoruz efendim. 

(1) 293 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna 
eklidir. 

Hükümet ve Komisyon lütfen yerlerini alsınlar... 
Komisyon hazır, Hükümet yerinde, Hükümet Tem

silcisinin yetki belgesi tamam. 
Görüşmelere başlıyoruz. 
Komisyon Raporunun okunup okunmaması husu

sunu oylarınıza sunuyorum. Okunmasını kabul eden
ler lütfen işaret buyursunlar... Kabul etmeyenler... 
Raporun okunması kabul edilmiştir, okutuyorum. 

(Millî Eğitim Komisyonu Raporu okundu.) 
BAŞKAN — Sayın üyeler; Tasarının tümü üze

rinde söz isteyen sayın üyeler; Sayın Sağışman ve 
Sayın Bayer'dir. 

Sayın Sağışman buyurun efendim. 

MUZAFFER SAĞIŞMAN — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlar ve sayın Hükümet mensubu; 

Görüşülmekte olan Üniversiteler Yasasının geçici 
28 inci maddesine dayalı Teşkilat Kanunu karşımız
da bulunuyor. 

Esasında üniversite teşkilatının gayesi eğitim, öğ
retim ve araştırma görevlerinin ahenkli, verimli ve 
gelişme sağlayıcı bir düzen sağlamasıdır. Bu yüzden 
üniversitelerde fakülteler, enstitüler ve yüksekokullar 
bulunmaktadır. 

Maalesef bugün önümüze gelen ve görüşmekte 
bulunduğumuz Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı 
Kanunu karışık, hatta sistemsiz ve pahalı bir düzen 
getirmektedir. Evvelâ hemen şunu söyleyeyim, bazı 
unvanlar kendi görevleri ile zaten gösterilirler. 

Meselâ; bir «Yüksekokul» tabirinde, yüksekokul 
belirli bir orta eğitimin üzerine yapılan bir eğitim 
müessesesidir. Üniversitenin içerisine alınmış burada 
öyle ismlere tesadüf ediyoruz ki, «Meslek Yüksek
okulu, Eğitim Yüksekokulu, Teknik Meslek Yüksek
okulu» gibi daha buna benzer karışık birtakım isim
ler. 

Bundan sonra bazı yerlerde fakülteler birleştiril
miş, bazı yerlerde ise olduğu gibi bırakılmıştır; yine 
bir sistem eksikliğidir. Sebebi nedir?.. Herhangi bir 
sebep gerekçede de görülmemektedir. Bugün bilhassa 
teknik alanda mühendislik dalları mümkün olduğu 
kadar bütün üniversitelerde bir tek fakülte haline 
getirilmiştir. Bir tek istisna Teknik Üniversitede bı
rakılmıştır. 

Halbuki, memleketimizde gelişmiş bazı yükseköğ
retim kuruluşlarında eskiden beri mevcut olan fakül
teler varken bunlar kaldırılmıştır. 

Tıp dalında buna gidilmemiş. Tıp dalında tıp fa
kültesi, veteriner fakültesi, eczacılık fakültesi, dişçi
lik fakültesi gibi dallar ayrılırken; mühendislik da-
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lında sanki elektrik mühendisi ile inşaat mühendisi
nin arasındaki fark, bir veterinerle bir doktor ka
dar tıp kadar da fark yokmuş gibi mütalaa edilmiş
tir. 

Daha bunun dışında mimarlık bölümü, bir mühen
dislik dalı olabileceği halde, Mimarlık Fakültesi ola
rak bırakılmıştır. Anlaşılır bir akademik veyahut 
üniversiter bir zihniyeti açıklamak mümkün değil
dir. Bu teşkilatlar niçin böyle kurulmuştur? Bunun 
açıklamasını, bilhassa Sayın YÖK kurucularından 
bekliyoruz. 

Bunun dışında, pahalı bir öğretime gidilmiştir. 
Ara insangücü yetiştirilmesi üniversitelerin üstüne 
yıkılmış ve memlekette ara insangücü yetiştirmek 
için ortaöğretimin üstüne yeni bir öğretim koymak 
suretiyle birtakım mevcut statüyü devam ettirmeye 
çalışılmıştır. Ara insangücü, bütün dünyada ortaöğ
retim seviyesindedir. Ortaöğretim seviyesinin üstün
den kaldırıp da bunu, genç neslin hayata atılmasını 
geciktirecek ve bilhassa 11 - 12 sene gibi zamanına 
ileride kullanamayacağı bazı bilgiler yükletilrnekte 
ve bir de en büyük sorunumuz olan üniversite kapı
larında yığılmalara karşı hiçbir tedbir, bu Teşkilât 
içerisinde görülmemektedir. 

Özür dilerim; bundan evvelki gündem maddele
rinin bu kadar çabuk biteceğini tahmin etmiyordum. 
Bu gündem maddesi birden bire karşımıza geldi. Esa
sen Cumartesi günü Teşkilat Kanununu da dağıtıl
mış olarak elime geçti. O balkımdan, söyleyeceklerimi 
burada keser, hepinizi saygıyla selamlar, sorularımın 
cevabında beni tatmin edeceklerini ümit ederim. 

Saygılarımla efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sağışman. 
Sayın Bayer, buyurun efendim. 
MUHSİN ZEKÂt BAYER - ^ Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; 

Ülkemizin çok önemli bir konusunu, Yükseköğ-
nim Kurumlarının Teşkilat Kanununu görüşüyoruz. 
Eskiden, bir fakültenin kurulması için bu Yücp Mec
lisler ayağa kalkardı ve o kadar heyecanlı müzakere
ler yapılırdı. Şimdi, değil bir fakülte, 27 üniversite
nin ve 27 üniversiteye bağlı fakülteler ve yüksekokul
ların kanun yetkisindeki kararnameyle kurulan mües
seselerini kanunlaştırmak üzere toplanmış bulunuyo
ruz. Bu bakımdan konuyu üç noktada ele almak la
zım. 

Yükseköğrenim kurumlarının dağılışında sistema
tik olarak ülke gerçeklerine uygun bir personel po
litikası mı göz önüne alınmış, millî ekonominin iste

diği bir uygun sistemde mi üniversiteler ve yüksek
okullar kurulmuştur ve ihtiyaca göre mi kurulmuştur? 
Birinci konu bu. 

İkinci konu, kurulan bu yükseköğretim müesse
selerinin personel araç ve gereçleri, zamanında ve 
yeteri kadar geliştirilmiş olarak mı kurulmuştur, yok
sa geliştirilmek üzere mi kurulmuştur?. 

Üçüncü olarak, bütçe meselesi. Bildiğiniz üzere, 
geçen sene ben, Bütçe Plan Komisyonundaydım ve 
eğitim sektörünün bütün yatırımlarını tetkik etmiş
tim ve bu arada, daha YÖK kurulmamıştı, YÖK'ten 
evvel üniversitelerin bütçelerini müzakere etmiştik. 
Gördük ki, üniversitelerin bütçeleri, kurulan ve ku
rulması düşünülen üniversitelerin bütçeleriyle yeter
li değil. Mesela bir kanunla, -isimlerini söylemeyece
ğim politika olmasın diye - dört üniversite kurulmuş, 
fakat bu dört üniversitenin içinde bir tanesinin arsa
sı dahi istimlak edilmemiş, ona mukabil bir üniversite
nin binaları bitmiş. 

Daha başkası; Bursa'da iki tane devlet akademik 
müessesesi var, ikisi de IBM ve elektronik beyin için, 
seksener, doksanar milyon liralık binalar yapmışlar. 
Bunun gibi, üniversitelerin bütçeleriyle kuruluşları 
arasında ve öğretim standardı arasında çok dağınık, 
düzensiz ve ilişkisiz durumlar vardır. 

îşte bu noktaları göz önünde tuttuğumuz zaman, 
üniversitelerin yeni kuruluş kanunu üzerinde ben 
oturdum çalıştım ve bir tek misalle göstermek iste
rim; çünkü hepsini etüt etmek burada üç, dört saat 
konuşmayı gerektirir. Mesela, kendi mesleğimle ilgili 
olarak, ziraat, veteriner ve orman fakültelerini tet
kik ettim. YÖK kurulmadan evvel, Türkiye Cumhu
riyeti üniversitelerinden Ankara, îzmir,Çukurova, Ata
türk ve Bursa'daki Uludağ üniversitelerinde beş tane 
ziraat fakültesi varmış. Şimdi, buna hemen altı tane
yi daha ilave etmişler; Van'da 100 üncü Yıl Üniver
sitesinde, Trakya Üniversitesinde Tekirdağ'da, Sel
çuk Üniversitesinde bir tane, Tokat'da Cumhuriyet 
Üniversitesinde bir, Samsun'da 19 Mayıs Üniversi
tesinde ve nihayet Dicle Üniversitesi içinde Urfa'da 
bir Ziraat Fakültesi daha. 

Veteriner fakültelerini tetkik edelim. Veteriner 
fakülteleri, YÖK kurulmadan evvel dört tane imiş; 
Ankara, İstanbul, Kars ve Uludağ. Buna Selçuk, Fı
rat, 100. Yıl Van Veteriner Fakülteleri ilave edilmiş. 
Hemen bu veteriner ve ziraat fakültelerinin öğretim 
kadroları veyahut öğretimle ilgili çalışma sahaları 
ve araştırma sahalarını tetkik ettiğimiz zaman, «Ne-
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relerde kurulmuş, nasıl olmuş?» diye bir baktığımız 
zaman, bazı fakültelerde daha bir bina dahi yok; sı
ğıntı halinde. 

Buna muka'bil, Orman Fakültesi YÖK kurulma
dan evvel iki yerdeymiş; İstanbul ve Trabzon'da. 
Türkiye'de 20 milyon hektar orman var, yeni fakül
te kurulmamış... Nedeni?... Çünkü, YÖK'ün Yöne
tim Kurulunda bazı meslekler bazı taassup kararla
rıyla ilişkili olarak karar veriyor. Tabiî buna değin
miyorum; ama mühim mesele, Türkiye'nin ihtiyacı 
olan teknik elemanı yetiştirmek ve bu teknik elema
nı yetiştirecek formasyonun ülke tarımına uygun şe
kilde bulunması lâzım. Hemen bakıyorsunuz, Tokat 
ile Samsun yan yana; iklim zonlan bakımından, Ur-
fa, güzel. Urfa'nın yanında daha değişik sistemler 
var. 

Yani şunu belirtmek istiyorum; üniversitedeki ku
ruluşlar ve yüksekokullar meselesinde hele öyle şey
ler var ki, turizm konusunu tetkik ettim mesela. Tu
rizm bugün Türkiye'de kaç yerde var? Üç yerde var. 
Bir, Kapadökya -Anadolu, bir, Ege- Antalya, bir 
de îstan'bul. Nerelerde turizm yüksekokulları kurul
muş?.. Buradan mezun olacak çocuklar nerede ça
lışacak?.. Hangi otellerde, hangi müesseselerde pra
tik yapacaklar?.. Hiç bunlar etüt edilmemiş. Bunun 
da misalleri var; zamanınızı almamak için söylemi
yorum. 

Nihayet, şunu belirtmeyi faydalı görüyorum: Ben, 
1956*dan beri Tarım Bakanlığı Eğitim Dairesi Baş
kanlığı yaptım, Yani, meslekî formasyonda yetişen 
ziraat teknisyeni, orman teknikeri dahil, hepsinin 
eğitim formasyonlarıyla ilgili 1974'e kadar görev 
yaptım ve şunu gördüm ki, Türkiye'de ne tip bir for
masyonda eleman yetiştirileceğine ilkönce karar ver
mek lâzım, ondan sonra bu formasyona uygun yer
lerde fakülte kurulması lâzım. Kurulması yerindedir, 
ne kadar fazla fakülte kurarsak o kadar yerindedir. 
Hiçbir zaman ben, şu fakültenin fazla veyahut bu 
fakültenin az kurulduğu kanaatında değilim; ama 
ülke ekolojisine, tarımına, hayvancılığına, ormancı
lığına uygun bölgesel karakterlerde kurulması lâ
zımdır. 

,. Bunu, bir misal olarak YÖK'ün çalışmaları konu
sunda getirdim; aynı şekilde turizm içinde getirdim, 
yalnız zaman ilerlediği için o konuya değinmiyo
rum. 

Şimdi, en son bir konuya değinmeyi faydalı gö
rüyorum. YÖK bugüne kadar Türkiye'de merkezî 
otoritede standart eğitimi getiren bir kuruluş siste

midir, yani, artık bir elektrik mühendisi, bir makine 
mühendisi Isparta'daki bir okuldan mezun olan bir 
makine mühendisinin eğitimiyle, Orta Doğu Teknik 
üniversitesinden mezun olan bir makine mühendisi
nin eğitimi veyahut Boğaziçi'den veya l.T.Ü.'den me
zun olan bir elektrik mühendisinin teknik eğitimi 
arasında fark olmayacak iddiasındadır. Bu iddiaya 
göre bakıyoruz, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinde 
Devlete müracaat eden elemanlarda bazı üniversite-

I leri bloke etmiş; onun dışında bu eski akademiler
den devreden veyahut şu şekilde devreden mezun
lar hiç bir şekilde devlet dahi tutulmuyor. Sayın 
İmar ve İskân Bakanı söyledi, yanlış hatırlamıyor
sam; 27 vilâyette il imar müdürü yüksek tekniker-
miş. Bu rakam belki 27 değil 37, belki de 17'dir. 
Yani mesele, teknik eleman ihtiyacı ise, ne tip tek
nik elemana ihtiyaç olduğunun, hangi formasyonda 
teknik elemana ihtiyaç olduğunun belirtilmesi lazım. 
İşte, bu noktada İstanbul Teknik Üniversitesini tet
kik edelim. 

İstanbul Teknik Üniversitesinde 2 tip mühendislik 
eğitimi yapılıyordu; bir tanesi, Teknik Üniversite
nin kendisine bağlı fakülteleri vardı; bir tanesinde 
de, Maçka'da mühendislik bilimleri fakülteleri vardı. 
Maçka'daki mühendislik bilimleri fakülteleri pratiğe 
daha dönük ve pratikteki teknik işleri yürütecek; in
şaat, makine, elektrik konularını yürütecek formas-

I ' 
yonda eleman yetiştiriyordu. Teknik Üniversitesi ise, 
yaratıcı kudreti daha yüksek olan, planlayıcı kudre-

I ti daha yüksek olan teknik eleman yetiştiriyor. Şim
di, burada birleştirmişler, birleştirdikleri zaman, Tür
kiye'de bir de bu teknik eğitimde formasyon, yani 
akademik kariyere atlayacak kimseler nereden ye-

I tişecek?.. Bu ortadan kalkmış. Bilmiyorum, varsa 
kendileri açıklarlar. 

Son olarak, bütün bunları söyledikten sonra şim
di bakıyoruz; üniversiteler arasında da, fakültelerin 
kuruluşu bakımından bazı üniversitelerde bütün üni
versite 3 fakülteli, bazısı 7 fakülteli, bazısı 6 fakülteli, 

I bazısı 8 fakülteli; yani üniversitelerin kuruluşlarında
ki statik prensiplerde tam manasıyla bağdaşmamış, 

I buna mukabil 'bazı üniversitelerde de yüksekokullar 
I çok daha, fazla inmiş durumdadır ve üniversite eği-
I timinden ziyade, o üniversite kendi hinterlandı içinde 

yüksekokullarla eğitim. yapan bir üniversite halinde 
gözüküyor bu listede. 

Şimdi, bu genel görüşümden sonra, bir de kendi-
I me ait bir konuyu belirtmeyi uygun görüyorum. 
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Bir misal verdim; Türkiye'de bugün 20 milyon 
hektar orman sahası var. Bu 20 milyon hektar or
man sahasının orman zonları bakımından değişik 
karekterleri var. Antalya orman zonu; Türkiye'de 
Akdeniz orman rejimini dikte eden bir iklim zonu-
dur ve Akdeniz orman zonunu dikte eden bu Antal
ya orman zonunda bizim kızıl ağaçlarımız vardır, 
maki floramız vardır. Kızıl ağaçlar; Antalya'da 60 
yıllık bir idare müddetinde tam kereste vermez bil
diğiniz üzere, reçine ve sanayi odunu verir, fakat 
aynı kızıl ağaç, eğer Samsun'da Bafra gölünün ya
nındaki Mal gölüne gittiğin zaman, 60 metre yük
sekliğinde, sütun gibi olur veyahut İsparta'da Ko
vada gölünde kızıl ağaçlar gibi, yani, her mıntıka
nın ormanı değişik karekterdedir. İşte bu bakım-
'dan, bu değişik kârekterlere uygun olarak Antalya' 
da yeni bir orman fakültesinin kurulması konusun
da bir önergem olacaktır. 

İkinci konu: Türkiye'de bugün hepimizin şikâ
yetçi olduğu erozyon meselesi vardır. Erozyon, çok 
kısa tabiriyle; su ve rüzgârla toprakların sürüklen
meğidir. Tarımda erozyonu koruduğumuz takdirde, 
verim nispeti yüzde 40-50'ye kadar artar ve Orta 
Anadolu'da en büyük problem, rüzgâr erozyonudur. 
BalâMa Devlet Orman Çiftliğinde bundan 30 sene 
evvel ziraatçı kardeşlerimizle birlikte ormancılar, Ba
lâ Orman Çiftliğinde Vintblek, Schaltenberk dediği
miz ağaçtan rüzgâr perdeleri, yani çiftlik büyüklük
lerine uygun, çiftlik sahalarına uygun ağaçlandırma 
tekniği ile erozyonla mücadele etmişlerdir ve bunun 
en büyük fatihi içimizde Necdet kardeşim'izdir, Kon
ya Karapınar'da yaptığı erozyonla mücadele ile Or
ta Anadoludaki mücadelenin en büyük fatihidir. 

İşte bu bakımdan, bir, Gazi üniversitesinde, bil
hassa toprak kullanım karakterlerine ve erozyonla 
mücadele step ormancılığı dediğimiz, dünyanın ken
disine has özelliği olan bir orman fakültesinin An
kara'da kurulmasını, bir de Antalya'da; ki Antalya 
dediğimiz zaman, Ege Bölgesini de kapsayan Ma-
raş'a kadar uzanan orman zonunda ekolojik özel
likleri gösteren 2 orman fakültesinin de kurulması 
için bazı arkadaşlarımla birlikte önergem vardır. 

Arz ederim, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 

Sayın Parlak buyurun efendim. 

EVLİYA PARLAK — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Yükseköğretim kurumlarını birleştiren ve Türki* 
ye genelinde yaygınlaştırmasını sağlayan 2547 Sayılı 
Yasanın amir hükümleri gereğince, üniversitelerin, 
daha doğrusu yükseköğretim kurumlarının yurt dü
zeyinde yeniden dağılımını kapsayan bu Kanun 
Hükmündeki Kararnamenin görüşülmesi nedeniyle 
birkaç söz söylemek istiyorum. 

Birincisi: Yüksek Öğretim Kurulunun 2547 Sa
yılı Kanunun amacına uygun olarak^ Türkiye'nin 
bütün yörelerini, eğitim ve araştırmalarıyla kendi 
bünyesinde aydınlatacak bir tarzda yurt düzeyinde 
yeni üniversitelerin oluşturulmasıyla bu dağılımı sağ
ladıkları için kendilerini kutlamak isterim. 

Yine bu arada, bu Kanun Hükmünde Kararna
me, yürürlüğe girdiği günden bu yana büyük tartış
malara sebep olmuştur. Değerli üniversitelerden ge
len öğretim üyelerimizden özür dileyerek şunu ifa
de etmek istiyorum; özellikle yıllardan beri büyük 
kentlerde öğretim üyeliği yapan değerli öğretim üye
lerinin birçok tenkitlerine maruz kalmıştır. Yeni üni
versiteler kurulurken, elbette ki öğretim üyelerinin 
aynı dağılıma uygun bir tarzda görevlendirilmeleri 
de gündeme gelecektir ve gelmiştir. Dileğim, bu gö
revlendirmelerin gerçekten inançla, dengeli şekilde 
sürdürülmesidir. 

Bu arada, birkaç yerden veya üniversiteden aldı
ğımız bilgilere göre (ki, ben şahsen inanmak istemi
yorum ve inanamıyorum da) örneğin; 100 üncü Yıl 
Üniversitesinde gerekli bulunan, yeni kurulması ge
reken fakültelerin 1 inci sınıflarındaki dersleri oku
tacak öğretim üyeleri yerine, 2 nci sınıfta, yani öğ
rencisi olmayan kürsü öğretim üyesi gönderilmiş ve
ya branş öğretim üyesi gönderilmiş olduğu ve bun
ların da bu yıl hiçbir ders vermeden; öğrenci olma
yınca, bir iş yapmadan oturdukları ifade ediliyor, 
Bunun ne derece doğru olduğunu bilemiyorum, ilgi
lilerin bilgisine sunmak istiyorum. Amaç; dağılımın 
dengeli yapıldığı tarzda, öğretim üyesinin de gerçek
ten ihtiyaca uygun tarzda tespiti ve gönderilmeleri
nin sağlanmasıdır. 

İkinci dileğim; Bütçe - Plan Komisyonunda da 
arz etmiştim, bu dağılıma uygun olarak özellikle 
yeni kurulan küçük üniversitelerin kısa zamanda en 
iyi bir tarzda eğitim ve öğretimi sürdürebilmesi için 
her yönden desteklenmesidir. Özelikle hizmet bina
ları ve öğretim üyelerinin rahatça görev yapabilme
lerini sağlayıcı sosyal tesislerin yapılmasına öncelik
le, gelecek yıllarda da ağırlık verilmesidir. 
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Son olarak arz etmek istediğim konu şudur : 
Öğretmen yetiştirme konusunda Hükümetin ve il
gili kuruluşun ilgililerinin bilgisine bazı görüşlerimi 
arz etmek istiyorum : 

Geçmişte Millî Eğitim Bakanlığının ortaöğretim 
ve ilköğretim düzeyinde eğitim ve öğretim hizmet
lerini yürüten çok sayıda öğretim görevlisinin bü
yük çoğunluğunun Millî Eğitim Bakanlığının bün
yesindeki okullarda yetiştikleri hepimizin bilgisi da
hilindedir. 

Üniversitelerin bünyesinde bulunan fakültelerin 
bir kısmı da pedagojik formasyon vererek mesleğe 
birçok değerli eleman sunmuştur; ama gerçekten bir 
değerlendirme yaptığımız zaman, geçmişte fakültele
rin yetiştirdiği bu elemanların büyük çoğunluğunun 
ilkin öğretmenliğin dışında meslek arayışına başla
dıklarını görürüz. En basit örneğiyle; eğer banka
larda görev bulabilmişlerse oraya kaymışlardır, bu 
mesleği sevmemişlerdir. Bulamamışlarsa, bilahara 
Millî Eğitim Bakanlığına başvurmuşlar, «Pedagojik 
formasyonum vardır, öğretmen olmak istiyorum» de
mişler ve görev yapmışlardır. Bunların bir kısmı ısı
nabilmiş, mesleği sevebilmiş ve başarılı, değerli arka
daşlar olarak hizmet etmişler, bir kısmı ise 10 - 15 se
ne süre geçtiği halde hâlâ ısınamamış ve sürekli iş 
arama, başka yere kayma eğilimini göstermişlerdir. 

'Benim arzım şudur : Özellikle Yüksek Öğretim 
Kurumu, üniversitelerin bünyesine aldığı eğitim ens
titüleri (ki yeni ismi eğitim yüksekokullarıdır ve 
eğitim fakülteleri halindeki bu müesseselerdeki eği
tim ve öğretimi düzenlerken, özellikle Millî Eğitim 
Bakanlığıyla çok sıkı bir koordine içinde olmasını 
diliyorum. Aksi halde, Millî Eğitim Bakanlığının bün
yesindeki eğitimimizin temelini teşkil eden ilköğre
tim ve ortaöğretimin geleceği açısından kuşku duya
nım 

©enim tümü üzerinde söylemek istediklerim bun
lardan ibarettir. Yüksek takdirlerinize ve bilgilerini
ze saygıyla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Parlak. 
Sayın Tütum,buyurunuz efendim. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, değerli arka

daşlar; 
Bildiğiniz gibi, Yüksek Öğretim kurumlarını dü

zenleyen bu Kanun Hükmündeki Kararname yetki
si, ne 'B'ü'tçe - Plan Komisyonu müzakereleri sırasın
da, ne de Danışma Meclisimizde ele alınıp Kanun 
Hükmünde Kararname çıkarma yetkisinin zarureti 
üzerinde bir görüş birliğine varılmamış olan bir ko-
nudur, 

Hemen belirteyim, biz Kamu Kurum ve Kuru
luşlarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Yeniden 
Düzenlenmesiyle ilgili Yetki Kanununu tartışırken, 
üniversitelerin böyle bir Yetki Kanunu çerçevesine 
alınmasının doğru olmayacağını savunmuştuk ve bu 
fikrimi yine aynen muhafaza ediyorum. 

Benim kanımca, Yüksek Öğretim Kurumlarının 
yeniden düzenlenmesi, aslında Türkiye'de radikal re
form alanlarından en önemlisini oluşturmaktadır. 
Kanımca, böyle bir düzenlemenin her şeyden evvel 
bir insangücü planlamasına dayanması gerekirdi. Son 
derece hızlı ve âdeta en ufak bir müzakereye ve bu
nun zorunluluğu üzerinde bir tartışmaya imkân ver
meksizin, sonradan yapılan bir değişiklikle, sonra
dan yapılan ve ileri sürülen bir görüşle, bu Yetki 
Kanunu çerçevesine alınmış ve hızla bu şekilde bir 
Kanun Hükmünde Kararname çıkarılmıştır. 

Değerli arkadaşlar; 
Şimdi biz, bu Kanun Hükmündeki Kararnameyi 

sağlıklı olarak tartışabilir miyiz?.. Şunun için tartış
makta 'güçlük çekiyoruz : Bir kez öylesine radikal 
birtakım düzenlemelere gidilmiştir ki, bizim bunlar
da yapacağımız oynamalar veya değişiklikler dengeyi 
ve sistemi henüz daha altı ay geçmeden altüst ede
bilecektir. Elimiz kolumuz âdeta bağlanmıştır. 

Bakınız, bir üniversite kuruluyor, o enstitüyü, o 
okulu oradan alıyor, öbür tarafa bağlıyor ve sebe
bini söylemiyor. Peki, biz bunları nereden öğrene
ceğiz?.. Sizlerle beraber şimdi «1 inci maddeyi ka
bul edenler» dendiğinde parmak kaldıracağız. O 
1 inci maddenin müzakeresi sırasında oluşturulan 
üniversitenin bünyesine katılan birimlerin isabetli 
olup olmadığını veya bağlantılarının isabetle tayin 
edilip edilmediğini nasıl tartışacağız?.. Gerekçede yok; 
gerekçelere bakınız, en ufak bir şey yok. Gelişigüzel 
olarak bir gerekçe üzerinde durayım. Örneğin: 

«Madde 7. — Yerleşmiş geleneği ve geçmişi bu
lunan Ankara Üniversitesinde genel düzenlemenin dı
şına çıkılmış, bu üniversitenin fakülteleri aynen ko
runmuştur. Ancak bazı meslek yüksekokulları bağ
lanmıştır.» 

Nedir bunlar ve neden bağlanmıştır?.. Neden o 
fakülteden bir yüksekokul koparılıp da Rektörlüğe 
bağlanmıştır?.. Diyelim ki, Siyasal Bilgiler Fakültesi 
bünyesindeki bir 'Basın - Yayın Yüksekokulunu al
mış, Rektörlüğe bağlamış. İsabetlidir veya değildir. 
Belki isabetlidir; ama bunu gerekçeden anlamak 
mümkün değil. Hemen hemen bütün maddeler böy
le. Dev bir konu, fevkalade yaygın bir konu ve bu 
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konuyu sanıyorum ki çok uzun bir şekilde, eVvela 
genelinde bu düzenlemeye hâkim olan felsefe, daha 
sonra bu felsefeye dayanarak yapılan düzenlemenin 
ayrıntıları genel bir biçimde Danışma Meclisimize 
sunulmalıdır ve ancak o zaman gönül rahatlığıyla biz 
bu maddeleri kanunlaştırabiliriz. 

Geneli üzerinde önemli olarak değineceğim nok
ta şu : Bu Kanun Hükmündeki Kararnameyi kanun-
laştırırken bir yetki sorunuyla 'karşılaşacağız. Demin 
belirttiğim gibi, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanu
nunun geçici 28 inci maddesi uyarınca yeniden dü
zenlenmesine ilişkin bu düzenlemenin, aslında 2680 
sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kuruluş, Gö
rev ve Yetk'ilerin'in Yeniden Düzenlenmesiyle ilgili 
Yetki Kanununun verdiği yetkiye dayanarak çıkarıl
mıştır. O zaman, bu vesileyle şunu sormak istiyo
rum : 

Beş altı aydır yürürlükte. Sonuçları ne olmuş
tur?.. Ne gibi sıkıntılarla karşılaşılmıştır?.. Hangi 
alanlarda darboğazlar ortaya çıkmıştır?.. Eğer çık
mışsa, bunların düzenlenmesi özellikle yeniden bir 
kanun hükmünde kararname ile mı yapılmak İsten
mektedir?.. 

-Değerli arkadaşlar; 

Eğer öyle değilse, yapabileceğimiz en hayırlı iş
lerden bir tanesi, bu Kanun Hükmündeki Kararna
meyi kanunlaştırırken, bu konudaki yetki süresinin 
sona erdiğini de belirtelim. Böylelikle, daha fazla 
karıştırılmasına imkân verdirmeyelim. 

Benim önerim; eğer genel açıklamalarda doyu
rucu bir şekilde bu konunun bu haliyle bırakılması 
daha sonra bağımsız olarak, kanun hükmünde karar
name ile değil, ayrı bir kanunla yeniden düzenlen
mesi gereken yönler varsa, normal kanun prosedü
rüne göre bu konuların gündeme getirilmesinin da
hi?. hayırlı olacağını düşünüyorum. 

Bu konuyu sizlere sunmak için huzurunuzu iş
gal ettim. Saygılar sunar, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Hamitbğülları, buyurunuz efendim. 
BEŞÎR HAMÎTOĞULLARI — Sayın Başkan, 

çok değerli arkadaşlar; 

Şu anda görüşmekte olduğumuz Kanun Hük
münde Kararname veya Tasarı sadece hukukî açı
dan değil, Türkiye'mizin ayakta kalması, gelişmesi, 
mutlu bir toplum düzerii oluşturup oluşturmamasını 
da yakından ilgilendirmektedir. Memleketin yük
seköğrenim düzeyini yeniden biçimlendirecek bu Ta

sarı, benden önce konuşan Sayın Tutum'un da belirt
tiği gibi, çok daha radikal bir kanun kapsamı olabi
lecek önemdedir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Da'ha dün bir değerli Bakanımız, Türkiye'nin gü

neyinde iktisadî kalkınmaya ilişik bazı düşüncelerini 
belirtirken, unutulmuş görünen. bir konuyu da dile 
getirdiği için (Dün radyolardan bunu dinlerken) se
vinmiştim. O da şuydu; Batı Avrupa ülkelerinden ba
zılarının günümüzdeki kalkınmasına değinirken bu 
Değerli Bakanımız, şunu hatırlatmıştı : Bir ülkenin 
en önemli davası insangücüdür. Çünkü, kurduğumuz 
fabrikalar çökebilir, yaptığımız bütün eserler yok ola
bilir; ama onları yaratan insan beyni, entelektüel gü
cü varsa bir ülkenin, o ülkeyi hiçbir tehlike yok ede-
mez< 

tşte Türkiye'nin yükseköğrenimi, Türkiye'mizin 
beynin'i, teknolojik gücünü ve ihtiyaç duyduğumuz 
bu beşerî potansiyeli biçimlendiren bir kaynaktır. 
Bu kaynak yalnız çağdaş özelliklere değil, Türkiye' 
nin ihtiyaçlarına da karşılık vermek mecburiyetin
dedir. Bir kararname konusu olamayacak bir konuyla 
karşı karşıyayız. 

Dikkat ederseniz onun için baştan beri söz almak 
için çekindim. Çünkü, çok hayatî bir konuyu tartı
şıyor ve bunun için yalnız oy değil, bu sorumluluğa 
da katılmak durumundayız. Ben şahsen bu çerçeve
nin içerdiği anlamda bu sorumluluğu taşıyabilecek 
durumda hissetmiyorum kendimi. 

Çok değerli arkadaşlarım; 

Türkiye'de eğitimin niteliğni daha önce belirt
miştim : Cahilleştiren eğitim. Maalesef bu, onun is
patından bir örnektir. 

Değerli arkadaşlar; 
Türkiye'de eğitim sisteminde geleneklerle modern

leşme ihtiyaçlarının dengelenerek ele alınmasının za
ruret olduğu bir zamanda yükseköğrenim ve özel
likle üniversiteler sanki ilk mektepmiş gibi göz önüne 
almıyor. 

Çok değerli arkadaşlarım; 

Bugün her şeyde örnek diye aldığımız Batı dün
yasına bakınız. Dünyanın hiçbir memleketinde yük
seköğrenim ve özellikle üniversiteler bir fabrikadan 
çıkmışçasına standart olamaz. Her müessese, her fa
külte, her üniversite bir memleketin değişik ihtiyaç
larına karşılık verebilmek için kurulur. Bugün ingil
tere'de yüzyıllardan beri bir Oxford, bir Cambridge 
vardır, bunun yanında başka üniversiteler vardır. Bir 
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ülkede bazı fakülteler olur; bunların kendine özel 
yöntemleri olur. En iyi kimseleri alırlar, daha iyi 
yetiştirirler ve bir memleketin şiddetle ihtiyaç duy
duğu yüksek seviyede, ortalamanın çok üstünde, yö
netici kadroları yetiştirirler. Belli ahlak düzeyinde, 
belli kabiliyet düzeyinde insanlar yetiştirirler. Başka 
fakülteler vardır, orta seviyede insan yetiştirirler. Baş
ka müesseseler vardır, daha başka seviyede insanlar 
yetiştirirler. Bir memlekette önemli olan, bunların 
hepsinin fabrikadan çıkar gibi, böyle standart tipte 
insanlar yetiştirmesi değil; çünkü bir ülkenin ihtiyaç
ları değişiktir. Bu değişik ihtiyaçları değişik düzey
deki öğretim kurumları karşıladığı zaman ve bunlar 
bir araya geldiklerinde tutarlı bir sistem oluşturdu
ğu zaman, o memleketin eğitim sistemi yükseköğre
nim düzeyinde sağlıklı kurulmuş demektir. Bu Ta
sarı, bu sağlıklı olguyu yaratabilecek temelleri (Üzü
lerek söylüyorum) kuramamaktadır. Tersine, (Yük
sek dikkatlerinize bir memleket görevi olarak sun
makta yarar görüyorum, üzülerek söylüyorum) bu
gün memleketimizde daha yeni yeni üniversiteleşme 
sürecine girmiş müesseselerimiz, yeni kurulmakta olan 
ve kim bilir daha kaç 10 yıl sonra bile üniversite 
seviyesine maalesef gelemeyecek olan kurumların se
viyesine iniyor diye endişe duyuyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir üniversite 10 yılda, 20 yılda, hatta 50 yılda 

vokasyon olarak oluşamaz, mümkün değildir. Bina 
yapmak, 1-2 hoca göndermek, hem de bildiğimiz yön
temlerle, bir yerde üniversite kurmayı mümkün kı-
labilseydi, bugün birçok ülke üniversiteleşme süre
cinde güçlü kadrolar yetiştirme düzeyinde ihtiyaç 
duyduğu büyük sorununu çözmüş olurdu. Bu müm
kün değildir. 'Bugün Türkiye'de diğerlerine göre 
nispeten gelişmiş olduğunu görebildiğimiz birkaç mü
essesenin gerisine bakın. Gerisinde en aşağı bir ya
rım yüzyıl vardır. Bugün maalesef Erzurum Üniver
sitesi yeni kurulanlar arasında, bugün bile tam bir 
üniversite haline gelemedi, gelemez de. Çünkü bura
da da bilimsel süreçler vardır. Onun için, yükseköğ
renimi düzenlerken, yükseköğrenimin mantığında bu
lunan bu gerekleri bilimsel yöntemlerle saptamak, 
Türkiye'nin ihtiyaçlarını yarınlara yönelik olarak uza
nan bu dinamik ihtiyaçları karşılayabilecek kurum
laşmayı, örgütlenmeyi getirmek gerekirken, ancak 
geçici konular için söz konusu olabilecek kanun hük
mündeki kararnamelere bu çok önemli konunun ko
nu edilmesi, arz ettiğim önemdeki bu sorunun derin
liğindeki önemiyle birlikte, yeterince algılanamadığı-
nın maalesef önemli bir yansımasıdır, bir delilidir. 

Onun için bu aşamada maalesef soruna çözüm 
getiremeyecektir bu Tasarı; bırakınız yasal yönden, 
hukukî yönden işin yanını; ama eğitsel yönden üni
versiteler yükseköğrenim, ortaöğrenim değildir. 

Size bu haykırıcı çelişkiyi yeni bir örnekle arz ede
yim : Türkiye 2 yıldan beri liberal bir ekonomiye 
girmiştir. Yıllık toplamı 10 milyar dolara yaklaşan 
ithalatımız giderek serbest hale getirilirken, yani çırıl
çıplak hale getirilirken (Dikkatinizi çekerim) sayısı 3 
müdür, 4 müdür, 5 midir sakallar devletteştirilmekte-
dir Bu gülünçtür. Şunu arz edeyim ki, hiçbir zaman 
sakala, uzun saça iltifat etmiş bir insan değilim. Top
lumsal düzeyde bu basit bir örnek değildir. Bir dü
şünce yapısının, bir gayriciddiliğin somut bir yansı
masıdır. Sayısı 5-6'yı bulmayacak kişiler için Türki
ye'nin, cahilleştiren bir eğitim içinde yüzen bir Tür
kiye'nin derinliklerde bunca ciddî sorunu varken, 1-2 
kişinin sakalla uğraşıyor olması hazin bir tecellidir 
ve bu arz ettiğim yetersiz yaiklaşımların somut bir 
yansımasıdır değerli arkadaşlarım. Bakın, bir yerde 
liberalleşme nereye gidiyor memleketin can alıcı ko
nularında; bizimkiler sakalla traşla uğraşıyorlar. 

Onun için çok üzgünüm değerli arkadaşlarım. Bu
nun geri alınması ve ciddiyetle bir incelemeden geçi
rildikten sonra... Bir memlekette bütün yüksekokul
ların üniversite olması gerekmez arkadaşlarım. İKol-
lej olduğu halde bugün Fransa'da (Paris'deki) Cool-
lege de France'ın birçok üniversiteden çok daha değer
li olduğunu biliyoruz. 

Bir müessese değerini adından almaz; özünden 
alır, getirdiği katkılardan alır, ilme yaptığı ekleme
lerden alır. Onun için siz bu farklılıkları kaldırdığı
nız zaman, elitizmi kaldırdığınız zaman, yükseköğre
nimde, ki beyinlere güç veren, bir ülkenin insangücü-
nü yetiştiren bu müesseselerdir; bunu kurutursunuz. 
Bu Tasarının ülkenin en güçlü, ülkeyi kalkındıracak, 
mutluluğa götürecek kaynaklarının kurutulmaması 
temennisiyle, o yönde düzeltilmesi temennisiyle çağ
daş özellikler düzeyinde ele alınmasını temenni edi
yor, o yönde yüce oylarınızın tecelli etmesini temen
ni ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul 
lan. 

Sayın Komisyon, buyurun efendim. 

MİLLÎ EÖÎTİ'M KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, sa
yın üyeler; 
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Evvela (Millî Eğitim 'Bakanlığı emrinde bulunan 
ve 20 Temmuz tarihinden itibaren üniversite bünye
sine geçmiş bulunan sayısı 3065 civarında olan öğret
men arkadaşlarımızın kazanılmış haklarını dahi ala
madan, seslerini dahi çıkarmadan hizmete devam et
miş olmalarının ve bu ıstıraplarını duyan veya gören 
veya hazırlayan arkadaşlarımızın konuyu öncelikle 
ele almalarının ve Yüce Heyetin de bu konuya şu 
anda önem vermesinin mutluluğu içerisinde bulunu
yoruz. Başkanlık Divanına bu harektinden dolayı te
şekkürler ederiz. 

YÖK Kanunu 1973'de başlar. 1973 senesinde 
1750 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi Türkiye'de Yük
seköğretim (Kuruluna şiddetle ihtiyaç olduğunu belirt
miş; ancak 1975 senesinde Anayasa Mahkemesinin 
verdiği bir karar üzerine ve ifadedeki hata yüzünden 
iptal edilmiştir. Ankara Üniversitesi bunun iptali ci
hetine gitmiş ve iptal edilmiştir. Aradan zaman geç
miş, üniversite olaylarla beraber yeni düzenlemele
rin içerisine atılacağı bir sırada, Türk Ordusunun bu 
işe el koyması, üniversiteye yeni bir veçhenin veril
mesi gerektiğini artık su yüzüne çıkarmış ve bu ted
birler alınmıştır. 

2547 sayılı Kanun ilk çıktığı zaman, «Noksanla
rının bulunduğunu, bunların kısa bir zamanda çö
zülmeden bu davayı yürütemeyeceğini» bendeniz de 
bugünkü Komisyon Başkanı olarak değil, o zaman bir 
üye arkadaşınız olarak ilk tenkiti ben yapmıştım. Da 
ha da ileri gitmiş, «Ne talihsizliktir ki, o zaman Ana
yasa Mahkemesine giden, iptal ettiren Üniversite 
Rektörü, bugün YÖK'de görev yapıyor» demiştim. 
Aynı görüşümü muhafaza ediyorum. 

Bu Kanunda bazı aksaklıklar olabilir, vardı, taşı
yordu ve bunların düzeltilmesi elbette gerekiyor; an
cak geçici bir maddesinde yeni bir reorganizasyon-
dan bahsediliyordu. Hükümet kamu kurum ve kuru
luşlarında düzenleme çalışmalarını yaptığı zaman, 
1 inci maddesinde parantez içerisinde bir cümle var
dı; bir hayli arkadaşım (Şimdi isim dahi söyleyebili
rim) o parantezi çoğaltmak istiyorlardı, Adalet Ba
kanlığını sokmak istiyorlardı, «Genelkurmay içinde 
kalsın» diyorlardı, «Üniversite kalsın» diye ısrar edi
yorlardı bugün tenkit eden arkadaşlarım. Verdiğim 
önergeyle, hiç bir tanesinin kalmaması gerektiğini, 
mademki bir düzenlemeye giriliyorsa, A'dan Z'ye ka
dar gidilmesi gerektiğini zabıtlarda görüleceği gibi 
söylemiş idim. Şimdi aynı şeyi görüyoruz ve bugün 
bir düzenleme gelmiştir; bu düzenleme iyi veya kötü, 
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hepsini tek elden yönetme cihetine gitmiştir. Bunun 
müspet veya menfi taraftarı olabilir, zaman bunları 
gösterecektir; ama şu anda kazanılmış hakların Dev
let memurlarına verilmemesi konusunun bu Mecliste 
başka bir yön verilmek suretiyle tartışılmış olması 
elbette ki, Komisyonumuzu ve hepimizi üzecektir. 

Sesini çıkarmadan, 8 aydan beri ücretini almadan, 
yan ödemesini almadan görev yapan «Üniversite öğ
retim görevlisi» unvanını alan arkadaşılarımızın bu 
haklarının tartışma yoluyla değil, en kısa bir şekilde 
ellerine verilmesinin peşinde olmamız gerekir. 

Bu duygularla ve bununla dolu olarak, sadece 
Kararname üzerinde değişiklik yapmak, teknik bilgi
leri YÖK'e bırakmak, ellerinde bulunan Kamu Ku
rum ve Kuruluşlarının Yeniden Düzenlenmesine Ait 
IKanun Hükmünde Kararname olduğuna göre, dahi 
birçok kararname çıkarmak hakları bulunduğuna 
göre, zaten elimizde bunları kısıtlamaya imkânımız 
olmadığına göre, bunun tartışılmasını da yersiz saya
rım. 

Ayrıca, 29.11.1982 ve 385 sayılı yazı ile Millî Eği
tim Komisyonu, Bütçe Plan (Komisyonundan görüş 
istemiş veya yetkili bir arkadaş istemiştir. Arkadaşı
mız toplantıya katılmış, aynı gün tatile girilmiştir. 
Bundan sonra kendilerine temsilci isteneceği söylen
miş ve 15.12.1982 günü 389 sayılı yazı ile tekrar üye 
istenmiştir; 22 sinde yapılan toplantımıza üye katıl
mamıştır. Bütçe Plan Komisyonunun burada «Bizden 
geçmedi» diye söylemiş olması yersizdir. Esasen Büt
çe Plan Komisyonunu İlgilendiren herhangi bir hu
sus da yoktur. Olsaydı, ehemmiyetle üzerinde durur 
ve muhakkak surette bir komisyonun diğer bir ko
misyondan görüş alması konusunda savunma yapar
dık. 

Bu sadece bir nevi 'birleştirmedir. Hiç bir üniver
site personelini başka bir fakülteye veya bu üniversi
teden başka bir yere göndermemiştir. Esasen gönder
miş olmasa dahi kendi yetkileri altındadır ve Kanun
ları vardır. Buna, 2547 sayılı Kanun yetki vermekte
dir; hak vermektedir kendilerine. 

ıKanun Hükmündeki Kararnamenin biraz sonra 
inceleme imkânı bulursak incelediğimiz zaman, ba
zı noksanlıkların olduğunu göreceğiz. Bunlar doğru
dan doğruya baskıda olmuştur veya yazmada olmuş
tur. Bu bakımdan eğer izniniz olursa, 12 nci sayfadan 
itibaren başlamak suretiyle bu hataları birlikte dü
zeltmiş ve sonra üzerinde görüşlerimizi bildirmemi
ze imkân olması bakımından sizlere fırsat vermek 
istiyorum. 
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Evvela 12 nci sayfada sol tarafta «Amaç» bölü
münde Hükümetten geldiği şekliyle «Bu Kanun Hük
münde Kararnamenin Amacı ve Kapsamı» sağ ta
rafta «Bu Kanunun Amacı ve Kapsamı» şeklinde ya
zılmış. Sağ tarafta düzenlediğimiz husus da Hükü
metten geldiği şekliyle «Bu (Kanun Hükmünde (Ka
rarnamenin Amacı ve Kapsamı» şeklinde olacaktır. 
(1 inci madde) 

2 nci madde de aynı şekilde «(Kanun Hükmünde 
Kararname» olacaktır. 

3 üncü maddenin alttaki son fıkrasında, «...bilim 
ve sanat dallarının» ifadesinden sonra gelen «Anabi-
lim dalı, anasanat dalı» ifadeleri tırnak içinde ola
cak;; «Bilim dah ve sanat dalı» kelimeleri ilave edi
lecek; çünkü bunların üzerinde biz değişme yapmak 
suretiyle yeni metni hazırladık ve 'Raporumuzu da 
ona göre düzenledik; arada bir çelişki olmaması ge
rekiyor. 

6 nci maddede, «Bu /Kanun» kelimesinden son
ra, «Hükmünde Kararname» kelimelerinin ilave edil
mesi gerekiyor. 

18 inci sayfada, (i) fıkrasında, «İMillî Eğitim Ba
kanlığına bağlı iken rektörlüğe bağlanan IKırşehir 
Meslek Yüksekokulu» cümlesinden önce, «Rektörlü
ğe bağlı edebiyat, fen, sosyal bilgiler, iktisat, işletme, 
hukuk ve yüksekokul» gibi 'Resmî Gazetede dahi yan
lış yazılmış, bulunan hususlar eklenecek. 

Ayrıca, «1487 sayılı Boğaziçi Üniversitesi Adıy
la istanbul'da Üniversite Kurulması Hakkında Ka 
nunun ve değişiklikleriyle ilgili 3 üncü maddesinde 
bir değişiklik yapılması gerekiyor. Başkanlık Ma
kamına bu konuda bir önerge vermiş bulunuyoruz, 
parantez içinde bu cümlenin yazılması gerekiyor, 
onu Başkanlık sunduğu zaman, oylarınızla kabul bu
yurduğunuz takdirde işlenecektir, onu şimdi oku
muyorum efendim. 

Önemli bir yanlışlık da 40 inci sayfada (p) harfiy
le gösterilen 7334'ün altında, (r) ile gösterilmiş bu
lunan; «M 72 sayılı Devlet Mühendislik ve Mimar
lık» ibaresindedir. Bu (Kanun Devlet Güzel Sanat
lar Akademisiyle ilgilidir, yanlış yazılmıştır efendim. 
DeVlet Güzel Sanatlar Akademisiyle 'ilgili olan Ka
nundur, 40 inci sayfadadır efendim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Önemli bir konu da, Millî Eğitim Bakanlığı öğ

retmenlerinden üniversite bünyesine geçen ve öğre
tim görevlisi unvanını alan arkadaşlarımızın iki yıl
lık, üç yıllık ve dört yıllık yüksekokul mezunu olduk
ları ve bunlar için lisans seviyesinde öğrenimleri bu
lunmayanların lisans seviyesinde öğrenimlerini ta
mamlayabilmeleri için konmuş bulunan bir yıllık sü
renin yetmiyeceği ile ilgilidir. Hangi öğretmenin iki 
yıllık öğrenimi bir yılda veya bir yıllık öğrenimi bir 
yılda, anında bitirmesi mümkündür? Bu bakımdan 
zamanı uzatmak mecburiyeti hâsıl oldu. Bu bakım
dan da bir yılı biz üç yıla çıkarmış bulunuyoruz. 

Öğretmenleri en çok mağdur eden taraf, unvanla
rının öğretim görevlisi olması, öğretim görevlisi Üni
versite Personel Kanunu kadrosuna verildikleri takdir
de, derecelerinin üçten yukarı, dörtten yukarı çıkma
ması; aylıklarının dört olması, unvan almadan, do 
çent veya profesör olmadan bir ve üçüncü dereceli 
kadro alamayacakları ve ayrıca öğretim görevlilerine 
verilen ek göstergelerin de 200 olmasıdır 400 alan, 
birinci derecenin dördüncü kademesinden emekliliğe 
hak kazanmış, ki yabancı memleketlerde bunkı 
% 801 bulurlar, hepsi kıymetli eserleriyle eğitimleri
ne istikamet verirler, açaje profesör denir bu kişilere, 
ki, bizim bu^ün yüksekokullarımızda birinci derece 
ve ikinci derecede bulunan öğretmen arkadaşlarımızın 
çoğu bu seviyede, tam manasıyla yetişmiş elemanlar
dır; bunların yanında, esefle söylemek ıgerekir ki, 
Türkiye bir ziraat memleketi olmsına rağmen 45 
günde soğan yetişmezken 45 günde öğretmen yetiş
tirilmiş ve 'bu müesseselere katılmış arkadaşlarımız 
vardır. Bunların doğrudan doğruya üniversiteler kad
rosuna atanması ne kadar acıdır. O bakımdan bu sü
renin de iki seneye çıkartılması (Komisyonumuzca 
uygun görülmüştür. 

Bütün bu açıklamaların ışığı altında bir an önce 
bunun yürürlüğe girmesi veya kabul buyurulması, 
incelenmesi Konsevden de çabuk çıkması ve arkadaş
larımızın hiç olmazsa ek ders ücretlerini almış olma
ları, haklarını almış olmaları istirhamımdır. 

Hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı-
oğlu. 

Sayın Hükümet, bir açıklama yapacak mısınız 
efendim? 

MtLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
NAZIM ÇÖKER — Sayın Başkan; 

Onun altında 35 inci maddede; «Yürürlükten Kal
dırılan Hükümler» bölümündeki bu madde doğru
dan doğruya 35 inci maddenin başında olacaktır 
efendim. Onu, sırası geldiği zaman tekrar Başkanlık 
Divanı bizlere sunacaktır. 
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41 sayılı Kararname uygulamaya girmiştir, altı 
aydır uygulanmaktadır. Bazı eksiklikler, aksamalaı 
görülmüştür. Komisyonun bu izahlarına Hükümet 
katılmaktadır. Sayın üyelerin belirttiği diğer teknik 
konular üzerinde gerekirse YÖK Temsilcimiz cevap 
verebilecektir., 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
EVLİYA PARLAK — Sayın Başkanım bir şey 

sorabilir miyim? 
BAŞKAN — 'Buyurun Sayın Parlak. 
EVLİYA PARLAK — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Sayın Komisyon Başkanının ifadesine göre, ben 

öyle anladım, baz, Millî Eğitim Bakanlığı bünyesin
de daha önce bulunan, eğitim enstitüleriyle, eğitim 
fakülteleri durumuna gelmiş bu okulların öğretim 
görevlisi ismini alan öğretmenleri ücret ve benzeri 
ödenek almadıkları konusunda bilgi verdiler ve bunun 
bir an önce gerçekleşmesi gerektiğini ifade ettiler. 

Kanun hükmünde kararname, yayınlandığı gün 
yürürlüğe girdiğine göre acaba bunun hükümleri ge
reğince almıyorlar mı? Bunu öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARICIOĞLU — Sayın Başkan, sa
yın arkadaşlarım; 

20 Ağustos 1982 tarihinden itibaren Millî Eğitim 
Bakanlığı mensupları sadece ek ders ücretlerini al
maktadırlar, üniversite tazminatı almamaktadırlar. 
Üniversitelerde malumunuz olduğu üzere % 40 \ş 
güçlüğü karşılığı, ;iş riski, eleman temininde güçlük 
karşılığı, % 40 da ayrıca tam süre çalışma esasları
na göre aylık almaktadırlar. Okutmanların durumla
rı çok müşküldür. 20 saatin üzerinde, 25 saatin üze
rinde ders okutmaktadırlar. Burada bilhassa akade
milerden geçen okutmanlar da müşkül durumdadır
lar. Ek ders ücretlerini arkadaşlarımız alamamakta 
dıriar; çünkü üniversite 20 Temmuzdan itibaren ta
tildir, vesairedir diye alamamaktadırlar. Üniversite 
tamgün çalışma diye % 40 verirken, arkadaşlarımı
za, kadroları Millî Eğitim Bakanlığında olduğu için 
ve kadroları üniversiteye devredildiği zaman birinci 
dereceli kadrolar profesör kadroları olacağına gör^, 
bu da şu anda titrleri itibarıyla bir paralellik sağlaya
madığı için Millî Eğitim Bakanlığında kalma zorun-
luğu vardır, kendileri derecelerini aldıkça bu hakları 

kendilerine verilecektir veya ona göre bir formül ge
tirilecektir, yani hazırlanacaktır. Şu anda maaş da 
almaktadırlar. Öğretmenlere verilen 1 500 lira eğitim 
ödeneğini almaktadırlar, bir de yüksekokul öğret
menlerine verilen şimdi 700 X 9 üzerinden 6 300 lira 
yan ödeme almaktadırlar. Başka bir durumları yok
tur. Ek ders ücretlerini alamıyorlar. 1'2 saate karşılık 
maaşlarını alabiliyorlar. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı-

oğlu. 
EVLİYA PARLAK — Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Parlak bir soru daha mı so
racaksınız efendim? 

EVLİYA PARLAİK — Buna paralel olarak benim 
anlamadığım, sormak istediğim şu efendim. 

Kanun" hükmünde kararname ile bunlar düzenlen
diğine göre, öyle anlıyorum, kanun hükmünde karar
name de yayınlandığı gün yürürlüğe girdiğine göre 
bunların alması gerekir. Bu konuda acaba bu sözü
nü ettikleri ödemeler Komisyonda mı ekleniyor? Ya
ni Hükümet kararnamesinde yok mu; bunu öğrenmek 
istiyorum. Yürürlüğe girdiği gün kararname uygula
maya başlanacaktır. Buradan ne zaman çıkarsa o yü
rürlüktedir. Onu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Parlak. 
Buyurun Sayın Komisyon. 
MİLLÎ EÖİTtM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanını; 
malumunuz olduğu üzere arkadaşlarımızın kadrosu 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre eğitini 
ve öğretim hizmetleri sınıfı kadrosundadır, eğitim ve 
öğretim hizmetleri sayılıyor. Üniversite Personel 
Kanunu, 1765 sayılı Kanuna göre, öğretim üye ve 
yardımcıları ile diğerleri, araştırma görevlileri vesaire 
diye değişiktir. Bu bakımdan bu kadroların bunlarla 
alakası yoktur. Bunları ya bir kadro kanunuyla hal
letmek gerekiyor; bunu da, kadro kanunu çıkmadı
ğına göre, geçenlerde de aynı şeyi arz ettim, biz hâ
lâ ek göstergeleri Kadro (Kanununa atıfta bulunmak 
suretiyle yapmak suretiyle uydurma bir sistemle yü
rüttüğümüze göre, Maliye Bakanlığı buna karşı çık
mış ve Maliye Bakanlığı bu ilaveleri yaptırmamıştır. 
Arkadaşlarımız 20 Ağustostan itibaren ek̂  ders üc
retlerini alamamışlardır. Bu bakımdan kendilerine, 
devamlı ek ders ücretlerini almaları için Millî Eğitim 
Bakanlığındaki statüleri ve o ders ücretleri bakımın 
dan söylüyorum, Maliye Bakanlığı Bütçe Kanunu
muzdan yüksek okulların ek ders ücretlerinin mikta-
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rını dahi çıkartmıştır arkadaşlar. Bizim buradan ge
çen bütçede ek ders ücretlerinin kaç lira olacağı hu
susunda madde kaldırılmıştır, çıkarılmıştır. Bunun 
için bunların öğretim görevlileriyle ilgili 1765 sayılı 
Kanundaki 8 gösterge çarpı katsayı 34 ve 272 lira 
üzerinden ek derslerinin verilmesi gerekiyor. Bunu da 
biz, tıpkı Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında
ki öğretmen arkadaşların aldıkları gibi derse girme
dikleri halde nasıl sekiz saat, on saat üzerinden fazla 
mesai gibi haklarını alıyorlarsa, nasıl Maliye Bakan 
lığı diğer memurlardan farklı, iki misli fazla mesai 
alabiliyorlarsa, bu arkadaşlarımıza da biz, azami 
ders sayılarını ister on saat okutsun, ister 30 saat. 
okutsun almak şartıyla tıpkı üniversite tazminatına 
paralel bir ek ders ücreti ödeme sistemini bu Kanun
da getirmiş bulunuyoruz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Öney, buyurun efendim. 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkanım; 
Komisyon Başkanının izahından anladığıma gö

re 'Millî Eğitim Komisyonumuz, önümüzdeki şu Ka
nun Hükmündeki Kararnameyle sadece ve sadece 
yeni düzenlemelerle ortaya çıkmış olan üniversite 
lerdeki öğretim görevlilerinin veya kadrosu Millî 
Eğitim Bakanlığında bulunup da şimdi üniversite 
camiası içinde ders vermek durumunda kalmış olan 
öğretim görevlilerinin kadro ve maaş ve ek gösterge 
durumunu halletmek açısından bakmaktadır. Eğer 
yanlış anlamadıysam bütün izahlar bunun üzerinedir. 

Eğer gerçekten Hükümetin bu Kanun Hükmün
deki Kararnameyi sevk edişindeki amacı buysa bunun 
hiç bu kadar uzun olması gerekmezdi, iki tane mad
deyle bu mesele hallolunurdu. Oysa görülüyor ki, 
bugün Yüksek öğretim Kurumu Kanununa göre ku
rulmuş olan şu kadar üniversitenin herbirisinin teşki
latı bu Kararnameyle düzenleniyor. Bu Kararnamenin 
ana amacını (Deminden beri baktığımda) üniversite
lerin teşkilatlanması olarak kabul ediyorum. Yoksa 
Sayın Komisyon Başkanının söylediği gibi, şu anda 
bağlantıları yeni yapılmış olan öğretim görevlilerinin 
kadro haklarını, ek göstergelerini, yanödemelerini 
•halledecek 'bir şey değildir. Ayrıca, bu Kanun Hük
münde Kararnamenin hangi maddesinde bu halîedi-
liyor, bunu da henüz bulabilmiş değilim. 

Kaldı ki, yine Sayın Kantarcıoğlu'nun şu andaki 
yaptığı açıklamalardan anladığıma göre, Hükümet bu 
Kanun Hükmünde Kararname ile bunu halletmemiş, 
anlaşılan Komisyonumuz bir yerde koyduğu bir iba-

— 445 

reyle meseleyi hallediyor. Sayın Parlak'a verdikleri 
cevaptan benim anladığım bu oluyor. Çünkü, ben de. 
aynen Sayın Parlak gibi düşünüyorum. Eğer bu Ka
nun Hükmünde Kararname Hükümetin hazırladığı 
şekilde bu meseleyi çözüyordu ise, zaten 20 Temmuz 
gününden beri yürürlüktedir, çözülmüş olması lazım 
gelirdi. Eğer çözmüyorsa, Sayın IKantarcıoğlu bunu 
bir an önce Danışma Meclisimizin çıkarmasında ya
rar görüyorlarsa; buna göre Komisyonumuz bir yer
de bir şey ilave etti ve bu şekilde çözümlendi. Sayın 
Başkanım bu konuda bir açıklık istirham ediyorum 
ve Sayın Komisyon bu Kanun Hükmünde Kararna
meye, acaba sadece bu özlük hakları, açısından mı 
bakmaktadır, Hükümetin bu konudaki kanaati ne
dir?.. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öney. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 

'MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, 
bu doğrudan doğruya Yüksek Öğretim Kurumları 
Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamedir. 
Teşkilatı doğrudan doğruya YÖK yapmıştır. YÖK'-
ten sonra bu Komisyonumuzda incelenmiş, aynen 
uygun görülmüştür. 

Bu arada, ayrıca YÖK'ün teklifi üzerine gelmiş 
ve bu haklar da, kendilerinin verdikleri cetveller, ken
dilerinin yapmış oldukları teklifler üzerine Komis
yonumuzca incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Komis
yonumuzca, Hükümetin geçici maddelerde getirdiği 
teklifler burada incelenmiş; ancak bunların sadeve 
öğretmeni mağdur etmeyecek durumları incelenmiş
tir. Doğrudan doğruya Hükümetin teklifi aynen (Ka
nun Hükmünde Kararname olduğu için işlerimizin de 
önüne alınmış, ön planda görüşülmüş ve) Yüce Mec
lise getirilmiştir. 

Bu konuda Komisyonun teşkilata hiçbir şekilde 
müdahalesi olmamıştır, teknik bir konudur. Bu ko
nuda gereken cevabı arkadaşlarımıza YÖK Temsilcisi 
arkadaşımız vereceklerdir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Baturalp, buyurun efendim. 
RECAÎ BATURALP — Sayın Başkanım, Bütçe 

nin görüşülmesi sırasında kendim çalışarak bir şey 
tespit ettim. O da; 27 üniversite var, 178 fakülte var. 
12 Eylül'den önce bu kaç üniversite idi ve kaç fakül
te idi?.. Böylece, o tarihten sonra kurulmuş olan fa
külte kaç tanedir, üniversite kaç tanedir?.. Bunları 
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elimize gelmiş olan Kanun Hükmündeki Kararname
den çıkarmak belki mümkün olacaktır, ama bu fırsatı 
bulamadım. 

Şunu demek istiyorum ki, YÖK kurulduktan son
ra kaç üniversite kurulmuştur ve kaç fakülte kurul
muştur?.. Belki bunlar Bütçeden önce kurulmuştur, 
çünkü Bütçe daha sonra geldi, Kararnameye daha 
önceden çıkarılma fırsatı verildi. 

Benim öğrenmek istediğim. husus, Yüksek öğre
tim Kurumu Kanunu çıkmadan önce kaç üniversite 
vardı ve kaç fakülte vardı; bugün bunların miktarı, 
benim tespit ettiğim rakam mı, yoksa bu da mı değil?.. 

Maruzatım bu kadardır, arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baturalp. 
Buyurun Sayın Temsilci.' 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU TEM'SİİLOtSÎ 
GÜROL ATAMAN — Sayın Başkan, sayın üyela; 

41 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameden ön
ce 19 tane üniversite, 116 tane fakülte mevcuttu; bu
gün 27 üniversite, 170 fakülte mevcuttur. Rakamsal 
olarak budur Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Baturalp zannederim bir baş
ka konuya daha değinmek istediler. Sayının böyle 
artışının nedenleri... Akademilerin de katılıp katılma
dığı hususunu da sormak istiyorlar. 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU TEMSfîLCtSÎ 
GÜROL ATAMAN — Millî Eğitim Bakanlığından 
devralınan Yükseköğretim Kurumları daha ziyade 
yüksekokullar ve meslek yüksekokulları tipindeki ku
ruluşlardır, diğerleri ya yeni kurulmuşlardır veyahut 
eski akademiler; İTİA veya DMMA'nın fakülteleşti-
rilmesinden veya yüksekokullaştırılmasından, fakül
teye veya yüksekokula dönüştürülmesiyle oluşmuş 
fakülte ve yüksekokullardır. 

BAŞKAN — Teşekkür, ederim efendim. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, bir soru sora

bilir miyim?... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Erginay. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, Komisyon 
Başkanının ifadesinden anlaşıldığına göre; Kanun 
Hükmündeki Kararnameye 'Komisyon resen bazı hü
kümler eklemiş bulunuyor; bu doğru mudur?.. Eğer 
böyle bir şey varsa, zannediyorum ki Kanun Hük
mündeki Kararname bakımından ortaya çıkan bu 
yanlışın düzeltilmesi gerekir. Bunun açıklanmasını is
tiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 

Sayın Komisyon?.. 
MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, biraz ön
ce arz etmiştim, Sayın Hocamız kaçırmış olabilirler. 
Bu, doğrudan doğruya YÖK'ün ve Hükümetin getir
miş olduğu tekliflerdir. Bizim teknik konularda da 
müdahalemiz olmadı, yalnız para konusunda öğret
menlerin maddî durumlarıyla diğerlerini mukayese et 
mek suretiyle getirdikleri alternatifleri seçtik, başka
sı yok efendim. 

BAŞKAN Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun Sayın Sağışman. 
MUZAFFER SAĞIŞMAN — Sayın YÖK Tem

silcisi, akademilerin yüksekokullara dönüştüğünden 
bahsetti. Bendeniz, kendisine şunu soruyorum: 

13 tane Devlet Mühendislik Mimarlık Akademi
si vardı, bunlardan hangileri yüksekokul oldu?.. 

Ayrıca, altı tane İktisadî Ticarî İlimler Akademi
si vardı, bunlardan hangisi yüksekokul oldu, Devlet 
Güzel Sanatlar Akademisi vardı, hangisi yüksekokul 
oldu?.. 

Benim bildiğime göre, Devlet Mühendislik Mimar
lık Akademilerinden İstanbul Devlet Mühendislik 
Mimarlık Akademisi, Yıldız Üniversitesine dönüştü. 
Ankara'da İktisadî Ticarî İlimler Akademisi ile An
kara ıDevlet Mühendislik Mimarlık Akademisi birieş-
şerek Gazi 'Üniversitesi oldu ve diğer bağlantılar ya
pıldı. Bunun dışındakiler, hepsi fakülteler halinde üni 
versitedir, yüksekokul olmadı değil mi efendim?.. 

BAŞKAN — Sayın Sağışman, siz hem soruyu 
sordunuz, hem de cevabını verdiniz. Sayın YÖK 
Temsilcisi de, zannederim yüksekokulların bir bölü
münün fakülte olduğunu söylediler gibi geliyor. 

Buyurun Sayın Temsilci. 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU TEMSIİLCİSİ 
GÜROL ATAMAN — Efendim, Sayın Sağışman 
yanlış anladılar. Bir bölümü fakültelere, bir bölümü 
yüksekokullara dönüştürülmüştür, çeşitli birimleri 
itibarıyla dedim. 

Madem bir örnek istediniz, sözgelişi Mersin Tu
rizm ve Otelcilik Yüksekokulu eski adıyla muhafaza 
edilmiştir ve üniversite içerisinde bir yüksekokul ol
muştur. Bazı akademi birimleri (Tabirimi seçerek 
kullanıyorum) ya tek başına fakülte olmuşlardır veya 
birleşerek üniversite olmuşlardır. Mesela, Sakarya' 
daki DMMA tek başına fakülte olmuştur, Kocaeli'de-
ki DMMA tek başına fakülte olmuştur ve Yıldız'ın 
bir fakültesi olmuştur. Buna karşılık, Sayın Sağıl
manın da dediği gibi, Ankara'da iki ayrı akademi; 
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DMMA ve İTİA ve diğer Millî Eğitim Bakanlığına 
bağlı çeşitli yüksekokullar, bu arada Gazi Eğitim ve 
diğer yüksekokullar birleştirilmek suretiyle Gazi Üni
versitesi kurulmuştur. Yani, yerine göre, gelişme de
recesine göre çeşitli birimlere dönüştürülerek üniver
sitenin içerisinde yerlerini almışlardır veyahut doğru
dan üniversite olmuşlardır (En büyük haliyle, Yıldı.T 
haliyle denebileceği gibi;) fakat bu bir ölçü olarak, 
katı bir ölçü halinde alınmamıştır, gelişme durumu 
da göz önüne alınarak birimler tespit edilmiştir, katı 
bir kurala bağlanılmamıştır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; Kanun Tasarısının tümü üzerinde

ki görüşmeler bitmiştir. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo

rum efendim. Maddelere geçilmesini kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

«Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabu

lüne Dair Kanun Tasarısı» 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Bu Kanunun Amacı ve Kapsamı 

Amaç : 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu gereğince yükseköğretim ku
rumlarının yeniden teşkilatlanmasını düzenlemektir. 

BAŞKAN — 'Birinci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üyeler?.. Buyurun Sayın Kırcalı. 

S. SIRRI KIRCALI — Efendim, burada bir öner
gem de var, bir hususu işaret etmek istiyorum. 

Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında Ka 
nun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü
ne Dair Kanun Tasarısı şeklinde olan Kanun başlı
ğının, «Yükseköğrenim Kurumlarının Teşkilatı Hak
kında 41 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 
Değiştirilerek (Kabulüne Dair Kanun Tasarısı» şek
linde değiştirilmesini öneriyorum, bu bir. 

İkincisi, Kanun Tasarısının birinci maddesindeki, 
«2547 sayılı» sözünün çıkarılmasını ve bir de madde
deki «Yeniden» sözünün çıkarılmasını öneriyorum, 
bunların gerekli olmadığına inanıyorum. 

BAŞKAN — 'Sayın Kırcalı, «©ir, Yükseköğretim 
'Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 sayılı Kanun Hük
münde Kararname, başlık böyle olsun» diyorsunuz 

ve bir de «Bu Kanunun amacı, Yükseköğretim ku-
rumlarınırr teşkilatlanmasını düzenlemektir» biçimin
de. önergeniz de geldi yeniden çıkartıyorsunuz, ayrı
ca Kanun numarasıyla birlikte adının da çıkarılması
nı teklif ediyorsunuz. 

Sayın Komisyon, Sayın Kırcalı'nın önergesini oku
tuyorum efendim, kendileri açıkladılar yerlerinden, 
tabiî biz okutmadan açıkladılar, biz tekrar okutuyo
ruz. 

Sayın Başkanlığa 
293 sıra sayılı Tasarının; 
1. Adına «41 sayılı» sözünün eklenmesini, 
2. Birinci maddesinden «2547 sayılı Yükseköğ

renim Kanunu gereğince» ve «yeniden» sözlerinin çı
kartılmasını, öneririm. 

Saygılarımla. 
S. Sırrı KIRCALI 

BAŞKAN — Sayın Kırcalı açıkladınız. 
Sayın Komisyon Başkanı, Sayın Kırcalı'nın öner

gesini dinlediniz. «41 sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek» diyorlar, «41 sayılı» ibaresi
nin eklenmesini istiyorlar. 

MİLLÎ EÖtTflM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOÖLU — Efendim, biz Ka
nun Hükmündeki Kararnamenin amacına uygun ola
rak düzenledik, hiçbir mahzur yok efendim. Tabiî 
katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Birinci maddede de, «2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanunu gereğince» ibaresinin çıkar
tılarak, «Bu Kanunun amacı, yükseköğretim kurum
larının teşkilatlanmasını düzenlemektir.» 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANT 
SELÇUK KANTARCIOÖLU — Hiçbir mahzuru 
yok efendim, biz eski hazırlanan metne sadık kaldı 
ğımız için böyle düzenledik. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, katılıyor musunuz 
efendim?.. 

MtLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
NÂZIM ÇÖKER — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Kırcalı'nın 
önergesine Hükümet ve Komisyon katıldıklarını be
yan etmektedirler, önergeyi kesin olarak oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Önerge kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler, birinci maddeyi değiştirilmiş bu bi
çimiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Birinci madde kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi okutuyorum. 
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Kapsam : 
MADDE 2. — Bu Kanun müteakip maddelerde 

belirtilen yükseköğretim kurumlarının teşkilatlanma
sı ile ilgili kurum ve kuruluşları kapsar. 

BAŞKAN — İkinci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Buyurun Sayın Haznedar. 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Efendim, yanlış 
hatırlamıyorsam, Sayın Komisyon Başkanı, bir ve 
ikinci madde ile ilgili olarak, «Bu Kanun Hükmün 
de Kararname» demişti, Acaba yanlış mı hatırlıyo
rum?.. 

BAŞKAN — Sayın Haznedar, müsaade eder mi
siniz efendim. Malumâliniz, o, gelen Hükümet Ta-
sarışındaydı. Oysa biz burada artık Kanun Tasarısı 
görüşmekteyiz, bu nedenle kanunlaştığı takdirde ar
tık kararname kalmayacağı için, bu değişikliği Ko
misyon o biçimde yapmıştır, değil mi efendim?.. «Bas
kı hatası Hükümet Tasarısında doğmuştur» demişler
dir zannederim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yarkın. 
ŞERAFETT1N YARKIN — Sayın Başkan, ikin

ci maddeyle ilgili olarak bir düzeltme talebim var, 
gerçi önergemiz yok; ama «'Müteakip maddelerde be
lirtilen» deniyor, buna gerek yok sanırım ve maddi
den çıkartılarak maddenin «Bu Kanun yükseköğre
tim kurumlarının teşkilatlanması ile ilgili kurum vs 
kuruluşları kapsar.» şeklinde bir ifade ile daha doğ
ru olacağını sanıyorum. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Yani, bu ibarenin çıkartılmasını ve 
«Bu Kanun yükseköğretim kurumlarının teşkilatlan
ması ile ilgili kurum ve kuruluşları kapsar» demenin 
yeterli olduğu görüşündesiniz. 

Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, aslında bura

da kasdedilen, 2547 sayılı Kanuna tabi olan yüksek
öğretim kurumlarıdır, «...müteakip maddelerde be
lirtilen» denmesine de gerek olmadığı gibi, eğer 2547 
sayılı Kanun zikredilmezse yanlış anlamalara neden 
olabilir. Bu itibarla «IBu Kanun 2547 sayılı Kanuna 
tabi olan yükseköğretim kurumlarının teşkilatlanma-
sıyla ilgili kurum ve kuruluşları kapsar» denmesi ge
rekir. 

BAŞKAN — Sayın Tutum, siz de Sayın Yarkın'ın 
tamamen tersi bir fikir dermeyan ettiniz; yani «..Mü
teakip maddelerde belirtilen» tabirini çıkartıyorsu
nuz; fakat onun yerine «Bu Kanun 2547 sayılı Yük 

seköğretim IKanununa tabi yükseköğretim kurumla
rının» şeklinde düzeltiyorsunuz. 

Sayın Komisyon, Sayın Yarkın «Müteakip mad
delerde belirtilen» ibaresinin çıkartılmasıyla cümle
nin daha düzgün olacağını, Sayın Tutum ise, anlaşı
lır bakımdan olması,için «Bu Kanun 2547 sayılı Yük
seköğretim Kanununa tabi yükseköğretim kurumları
nın teşkilatlanması ile ilgili kurum ve kuruluşları 
kapsar» şeklinde yeni bir düzenlemenin daha uygun 
olacağını belirtmiştir. Lütfen efendim, ayrı ayrı şey 
edin. Gerçi sözlüdür, yazılı bir önergeleri yoktur. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, be
nim teklifim, «...müteakip maddelerde belirtilen» de
yiminin çıkması şeklindedir; ancak «2547 sayılı Yük
seköğretim Kanununa tabi» deyiminin de kullanılma
sı daha doğru olur, aynı şeydir. 

BAŞKAN — Siz katılıyorsunuz ve vazgeçiyorsu
nuz. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Komisyon katılır
larsa. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun numarasını 
birinci maddede almadığımız, hem okunuş bakımın
dan, hem güzelliği bakımından kabul etmişken, tek
rar yeniden burada, yukarıdakini çıkardık, aşağıdaki
ne ilâve etmek bize ters düşüyor, kabul edemiyoruz, 
katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

NAZIM ÇÖKER — Komisyona uyuyoruz efendim, 
katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum, 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, eğer tasvip 

edilmezse, «müteakip maddeler» şeklinde mi ısrar 
ediyorlar?.. Onu öğrenmek istiyorum. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Hayır efendim, 
numaradan bahsettik, «müteakip maddeler» kelime
lerinin çıkartılmasında fayda var; güzellik getirir; 
fakat rakam yazmak bakımından arz ettim. 

CAHlT TUTUM — Sayın Başkan, o zaman 
«Yükseköğretim kurumları» dendiği zaman, Polis 
Enstitüsü de bir yükseköğretim kurumudur, karışık
lık plur, Harp Okulu da aynı şekilde bir yükseköğ
retim kurumudur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, bu Ka-
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nunun adı YÖK (Yükseköğretim Kurumu Teşkilat 
Kanunudur); o bakımdan... 

BAŞKAN — O zaman müsaade ederseniz yine 
ikiye ayıralım. Sayın Yarkın, «...müteakip maddeler
de belirtilendin çıkartılmasını arzu etmişlerdi. Buna 
Komisyon ve Hükümet olarak katılıyorsunuz; fakat 
Sayın Tutum'un sözlü önergesine katılmıyorsunuz. 

Sayın üyeler, redaksiyonla ilgili bir konudur. Sa
yın Yarkın, «...müteakip maddelerde belirtilen» iba
resinin çıkartılması hususunu söylemişlerdi, redaksi
yonla ilgili olarak. Komisyon ve Hükümet de buna 
katıldıklarını beyan etmişlerdir. Buna göre ikinci 
maddeyi bu ibareler çıkartılmış haliyle oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... İkin
ci madde kabul edilmiştir efendim. 

3 üncü maddeyi okutuyorum. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş Esasları 
Esaslar : 
MADDE 3. — Üniversite; fakülte, enstitü, yük

sekokul, konservatuar, meslek yüksekokulu, araştır
ma ve uygulama merkezi ve benzeri birimlerden olu
şur. Bir üniversitede : 

a) Fen Fakültesi, edebiyat fakültesi veya ikisi 
birden teşkil edilen fen-edebiyat fakültesi; 

b) İhtiyaca göre kurulacak; eğitim bilimleri, ik
tisadî ve idarî bilimler, hukuk, tıp, diş hekimliği, ec
zacılık, veteriner, mühendislik, mimarlık, ziraat, or
man, ilahiyat ve güzel sanatlar fakülteleri veya bun
ların iki ya da daha fazlasının birlikte teşkil edeceği 
fakülteler; 

c) Rektörlüğe bağlı; fen ve teknik alanlarda 
ilgili fen bilimleri; edebiyat, sanat, sosyal ve iktisadî 
bilim alanlarıyla ilgili sosyal bilimler; temel tıp, diş 
hekimliği, eczacılık ve diğer sağlık alanlarıyla ilgili 
sağlık bilimleri; 2547 sayılı Kanunun 19 uncu ve 50 
nci maddelerine göre faaliyet gösteren enstitüler ile 
bu Kanunda belirlenen rektörlüğe veya fakültelere 
bağlı diğer enstitüler; 

d) Belirli bir meslek alanında, ön lisans veya li
sans düzeyinde eleman yetiştiren yüksekokullar; 

e) Bir yüksekokul olan ve buna bağlı hazırlayıcı 
birimlerden oluşan konservatuarlar; 

f) Ön lisans düzeyinde ara insangücü yetiştiren 
meslek yüksekokulları; 

g) Belirli bilimsel ve teknolojik alanlarda araş
tırma ve uygulama yapmakla yükümlü araştırma, uy
gulama merkezleri; 

bulunur. 

Bu maddede belirtilen fakülte, enstitü, yüksekokul, 
konservatuvar, meslek yüksekokulu, araştırma ve uy
gulama merkezlerinin alt birimlerinin, anabilim dalı, 
anasanat dalı ve diğer ünitelerin teşkili, birleştiril
mesi, kaldırılması ve işleyişi 2547 sayılı Kanunun 7 
nci maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulunca dü
zenlenir. 

Bilim dalı kurulması ve kaldırılması ile ilgili dü
zenlemeler 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 
14 üncü maddesi uyarınca üniversiteleroe yapılır. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Sayın Sağışman, Sayın Bayer, Sayın Kır-
calı, Sayın Öney. 

Sayın Sağışman, buyurun efendim. 
MUZAFFER SAĞIŞMAN — Efendim, bu mad

de bir hayli karışık ve çok teferruatlı, hemen şunu 
söyleyeyim (e) paragrafında «belirli bir meslek al
tında ön lisans veya lisans düzeyinde eleman yetişti
ren yüksekokullar» aşağıda (f) fıkrasında yeniden 
«önlisans düzeyinde ara insangücü yetiştiren meslek 
yüksekokulları.» Bu kadar teferruatlı bir maddenin, 
bir üniversitenin kapsamı içinde daha başka bütün 
fakülteler dedikten sonra, enstitüler, yüksekokullar 
dedikten sonra diğerlerinin açılışı kanunlarda mad
deleriyle belli, bir üniversite fakültelerden, enstitü
lerden, yüksekokullardan oluşur demekle, bu madde 
bu kadar girift bir hale gelmezdi. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sağışman. 
Sayın Bayer, buyurun efendim. 
MUHSİN ZEKÂ1 BAYER — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; 
Bu madde üniversitelerin kuruluşu ile ilgili for

masyonu ortaya koyuyor; yani Millî Eğitim Komis
yonu Sayın Başkanı Kantarcıoğlu'nun üzerinde çok 
titizlikle durması lazım gelen, devlet personelindeki 
formasyon meselesini ortaya koyuyor. Şimdi öyleki 
nereden mezuna hangi diplomayı alacak, bu madde
ye göre olacak. Bugün bu formasyon kargaşalığı tek
nik öğretimde devam etmektedir. 

İşte 657 sayılı Kanunun tadili sırasında yükseköğ-
retmen okulu mezunları ile yüksek teknikerler konu
su veyahut hidrobiyologlar konusu buralarda müna
kaşa edildi. Çünkü formasyonlarına göre 657 sayılı 
Kanun, devlette bunlara barem veriyor. İşte bu mad
de, bunu katı bir sisteme getiriyor ve yine bu madde 
içinde bizi, tamamen ne kadar oylarsak oylayalım, 
bütün yetkiyi tekrar YÖK kendisine alıyor. 

Bakın, bu maddede beli#ilen «fakülte, enstitü, 
yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu, 
araştırma, uygulama merkezlerinin alt birimlerinin 
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anabilim dalı, anasanat dalı ve diğer ünitelerinin teş
kili, birleştirilmesi, kaldırılması ve işleyişi 2547 sayılı 
Kanunun 7 nci maddesi uyarınca Yükseköğretim Ku
rumu...» 

Yani, biz ne kadar müzakere edersek edelim 27 
tane üniversiteyi, şu kadar fakülte, yüksekokul; YÖK 
yine bildiğini okuyacak. Nasıl okuyacak?.. Türkiye'
de formasyonu belli değil, yüksek tekniker kimdir, 
hangi mektepten mezun olur, hangi yüksekokuldan 
mezun olan yüksek teknikerdir yahut hidrobiyolag-
dur; bütün bunlar burada karışıyor. 

Sonra yine bir dondurma yapmış, mesela bugün 
istanbul Üniversitesinde işletme Fakültesi var, hani 
yazılı değil, (b) fıkrasında bütün meslek dallarını yaz
mışlar, İstanbul Üniversitesinde fiilen bugün İşlet
me Fakültesi var, yazılı değil; dondurmuşlar. Demiş
ler ki, eğitim, eğitim bilimleri, iktisadî ve idarî bilim-' 
ler, hukuk, tıp, diş hekimliği, eczacılık, veteriner, mü
hendislik. mimarlık, ziraat, orman, ilahiyat, güzel sa
natlar. îstanbul Üniversitesinde işletme Fakültesi var, 
hani?., istanbul Üniversitesinde fiilen çalışıyor. İleri
de, Türkiye turizmi gelişiyor, bir turizm fakültesi 
kurmak lazım değil mi?.. Kuramazsınız bu maddeye 
göre, dondurmuş. En mühim mesele, yukarıda Büt
çe - Plan Komisyonunda da Sayın YÖK Başkanının 
bulunduğu toplantıda söyledim, YÖK'ün bugüne ka
dar yapmadığı en mühim mesele formasyon mesele
sidir. Nereden mezun olan hangi diplomayı alacak, 
devlette hangi kademede iş yapacak?.. Bunu açıkla
sınlar. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın Kırcalı, buyurun. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Vazgeçtim 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz, teşekkür ederim. 
Sayın Öney, buyurun efendim. 

TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkanım; 
3 üncü madde bir üniversitenin hangi birimler

den teşekkül edeceğini temel olarak belirtmiş. Bu de
mek midir ki, üniversite adını alacak olan her kuru
luşta mutlaka bu birimler olacaktır, mutlaka olacak
tır. Bunu 6 ncı maddeye bağlayarak söylüyorum, 6 
ncı madde «yeni kurulan birimler eğitim - öğretim 
için yeterli kuruluşlarını tamamlayacak, YÖK tara
fından faaliyete geçilmesine izin verilir» diyor. 

Şimdi demek ki, yeni kurulmuş olan üniversite
lerin bir kısmında bunların bazıları yok veya kuru
luş aşamasında kurulurlarsa bulunacaklar faaliyette; 

fakat ileriki maddelere bakıldığında her üniversitede 
mesela Mimar Sinan Üniversitesinde, 19 Mayıs Üni
versitesinde gözüme çarptı, burada sayılan bütün 
dalların, bütün birimlerin - bulunmadığını teşhis et
tim. O zaman bu 3 üncü maddenin işlemesi halinde 
yüksekokulların üniversite adı almaması gerektiriyor 
sanki; burada yanılıyor muyum?.. Bir açıklama rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öney. 
Buyurun. Sayın Yarkın. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, bu 

maddenin (b) bendinde «ihtiyaca göre kurulacak» 
dedikten sonra, kurulacak fakülteler birer birer sa
yılmaktadır. Yani, fakültelerin hangi alanlarda kuru
lacağı âdeta tadat edilmiştir ve bu şekilde kabul edil
diği takdirde eğer ihtiyaca göre kurulaoak diye ge
niş yorumlanmayacak olursa, burada sayılanlar dı
şında hiçbir fakülte kurulamayacak anlamı çıkar. 
Acaba o maksatla mı düzenlenmiştir, öğrenmek isti
yorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Sayın Tutum, buyurun. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan. 
Yeni Anayasamızın bir maddesinde üniversiteler 

ve bunlara bağlı birimlerden söz etmektedir. Bağlı 
birim deyiminin kanunla açıklığa kavuşturulmasında 
yarar var. Madde üçün birinci fıkrası yeterli değil mi? 
Neden öbürleri, bütün bu fıkralar arka arkaya sıra
lanmış? Anayasamızın öngördüğü «üniversiteler ve 
bağlı birimler» deyimi birinci fıkrada yeteri kadar 
açık değil mi? Neden öbürlerine gerek görmüşler? 
Bunu rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Komisyon veya Sayın YÖK Temsilcisi... 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan; ge
rekçe bölümünde her üniversitenin kaçar fakülteden, 
kaçar yüksekokuldan ve enstitüden meydana geldiği 
açıkça ifade edilmektedir. 

Dördüncü sayfada, Hacettepe Üniversitesiyle ilgi
li olarak; «Bu Üniversitemiz 10 fakülte, 9 enstitü ve 
12 yüksekokuldan oluşturulmuştur,» denilmektedir. 

Birkaç satır aşağıda istanbul'daki üniversitelerden 
birisiyle ilgili olarak da, «Bu üniversitemiz 9 fakül
te, 3 enstitü ve 2 yüksekokuldan oluşturulmuştur.» 
denilmektedir. 

Her birinin altında fakülte sayıları, enstitü sayı
lan ve yüksekokul sayılan tespit edilmiştir ve don
durulmuştur. 
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Bunun yanında ayrıca Kanunun «Anailkeler» bö- | 
lümünde, beşinci maddenin (f) fıkrasında : 

«Yeni üniversiteler, üniversiteler içinde fakülte, 
enstitü ve yüksekokullar, devlet kalkınma planları il
ke ve hedefleri doğrultusunda ve yükseköğretim 
planlaması çerçevesinde Yükseköğretim Kurulunun 
olumlu görüşü veya önerisi üzerine kanunla kurulur.» 
denilmektedir. Bunun dışında başka bir birim teşkili 
söz konusu değildir. 

Diğer hususlarda, arkadaşlarımın sorularına YÖK 
Temsilcisi arkadaşımız cevap vereceklerdir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı-
oğlu. 

Sayın üyeler, üçüncü maddeyi... 
MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, 
burada bir ifade düşüklüğü var, isim noksanlığı var. 
(b) fıkrasında «Eczacılık Fakültesinden sonra «Ve
teriner» denilmiş ki, bu «Veteriner Hekimliği» olacak 
efendim. 

BAŞKAN — «Eczacılık, veteriner» var efendim 
orada. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — «Eczacılık, Vete
riner Hekimliği...» şeklinde olacak efendim. 

BAŞKAN — Evet, bu arada bu konuyla ilgili 
Sayın Tekeli'nin vermiş olduğu bir önerge var; Ko
misyon da aynı şeyi söylüyor. Okutuyorum efendim. 

Yüce Başkanlığa I 
Görüşmekte olduğumuz Kanun Tasarısının 3 ün

cü madde (b) bendinin 2 nci satırında zikredilen 
«Veteriner» tabirinin «Veteriner Hekimliği» şeklin
de değiştirilmesini saygıyla arz ederim. 

Mehmet Ali Öztürk TEKELİ 

BAŞKAN — Sayın Tekeli, bir açıklama yapacak 
mısınız efendim?. I 

M. ALİ ÖZTÜRK TEKELİ — Sayın Başkan, 
şunu arz edeyim ki, Sayın Komisyon Başkanı da il
tihak etmişlerdir; ekoloji itibariyle Veteriner deyimi 
müstakilen kullanılmaz. Fransızlar «Mâdecine vâteri- I 
naire» der, ingilizler de aynı şekilde. Yani uluslar
arası bir deyimdir ve «Veteriner hekimlik»tir, meslek I 
unvanı budur. 

önergemin amacı bir unutmanın düzeltilmesinden 
ibarettir. I 

Arz ederim. I 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tekeli. 
Sayın Komisyon ve Hükümet önergeye katılıyor- I 

lar mı? | 
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MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Katılıyoruz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
NAZIM ÇÖKER — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon önergeye 
katılmaktadırlar. Sayın Tekeli'nin «Veteriner»'den 
sonra «Hekimliği» ibaresinin eklenmesine ilişkin 
önergesini kesin olarak oylarınıza sunuyorum efen
dim. Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar. Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Sayın Bilge buyurun efendim sorunuzu sorunuz. 

NECİP BİLGE — Efendim, Sayın Komisyon be
lirttiler. Zaten Kanunun içerisinde de vardır. Madde
de «İhtiyaca göre kurulacak» deniliyor. Binaenaleyh, 
halen mevcut olan fakülteler; yani bir üniversitede 
bütün fakülteler birden kurulmuş olmayabilir; ihti
yaca göre zamanla kurulacaktır. 

Yalnız üçüncü maddenin (a) ve (b) bentlerinde 
fakültelerin isimleri ayrı ayrı yazılmış bulunmaktadır. 
Burada da bazen bu fakültelerin isimleri «ya teker 
teker veyahutta ikisi bir arada olmak üzere de kuru
labilir» deniliyor. 

Buradaki isimler sadece misal kabilinden, örnek 
kabilinden verilmiş isimler midir, yoksa bu şekilde 
mi kurulacaktır? Yani inhisari mahiyette midir? Eğer 
böyle inhisari mahiyette denilecek olursa, yani bunun 
dışında başka bir isimle kurulamaz denilecek olur
sa, aşağıdaki maddelerde mesela; Ankara'da Dil -
Tarih ve Coğrafya Fakültesi veyahut Siyasal Bilgiler 
Fakültesi gibi isimlerle kurulmuş olan fakültelerden 
söz edilmektedir. Halbuki üçüncü maddede bu isim
ler yoktur .Bunu nasıl izah ediyorlar? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Buyurunuz efendim. 
YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMU TEMSİLCİ

Sİ GÜROL ATAMAN — Sayın Başkan; Sayın Ko-
nışmacının da biraz evvel açıkladıkları gibi, doğru 
anlamışlardır; bunlar birer örnektir. Ancak, şunu ön
lemek için bunlar açık açık tadat edilmişlerdir : 

Zaman zaman fen fakültelerimizin adı temel bi
limleri fakültesi olmuştur. Temel Bilimler sözüyle il
gili başka deyimler türetilmiştir. Bazı yerlerde fen -
edebiyat adı altında kurulmuştur. Bazı yerlerde daha 
farklı isimler kullanılmıştır. 

Aynı şekilde, tıp fakültelerinin eğitimlerinde bi
raz farklılık getirmek' suretiyle kimi yerde tıp fakül
tesi, kimi yerde sağlık bilimleri fakültesi, kimi yerde 
iktisadî ilimler, kimi yerde ekonomik bilimler, kimi 
yerde siyasal bilgiler, kimi yerde siyasî bilimler gibi, 
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birbirinden çok farklı isimler kullanılmıştır. Bu isim
leri normalize etmek için bunlar bağlanmıştır .Tabiî 
ki, bildiğiniz gibi üniversiteler, fakülteler, yüksek
okullar ve enstitüler kanunla kurulurlar. Mademki 
kanunla kurulacaktır, kanun koyucu istediği her is
mi koyar. Ancak, yapılan tekliflerde belirli bir stan-
dardizasyona bağlı kalınması gerekir. Aksi takdirde 
yarın veteriner hekimliği fakültesinin adı bakarsınız 
önünüze balıkçılık fakültesi olarak çıkmış... 

Bunları önlemek içindir; yoksa gayet tabiî ki 
kanun koyucunun getireceği bir fakülte tipini başka 
bir kanunla önlemek zaten söz konusu olamaz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Öney, soru mu efendim?.. Buyurunuz. 
TÜLAY ÖNEY — Efendim, benim sorduğum 

soru arkadaşlarımın yönelttiklerinin galiba tam ter
sine bir soru. 

Şöyle ki, üçünoü madde «Bir üniversitede :» de
dikten sonra aşağıda 7-8 fıkra halinde şunlar şunlar 
diye sayıyor, şunlardan teşkil olunur, bir üniversite 
bu bölümlerden, fakültelerden, enstitülerden oluşur 
diyor. Eğer bir üniversite üniversite olabilmek için 
burada sayılı olan bütün birim ve fakülteleri kapsamak 
zorundaysa, o takdirde mesela Kararnamenin 16 ncı 
maddesinde yer alan Mimar Sinan Üniversitesinde 
sadece fen-edebiyat, mimarlık fakültesi, güzel sa
natlar fakültesi, sosyal bilimler enstitüsü ve Devlet 
Konservatuvarı olacağı öngörülüyor. 

Mimar Sinan Üniversitesini bu durumda üçün
cü maddeye göre üniversite saymak demek ki müm
kün değil. Böyle mi? Bunu soruyorum. Yani üçüncü 
maddede sayılan şartlar zorlayıcı şartlar mıdır bir 
kurumun üniversite olması için? Eğer öyleyse, Mi
mar Sinan Üniversitesi nasıl bir üniversite olacaktır 
bütün bunları kapsamadığına göre? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öney. 
Sayın YÖK Temsilcisi, buyurun efendim. 
YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMU TEMSİL

CİSİ GÜROL ATAMAN — Sayın Başkan; eğer 
üçüncü maddeyi atlayarak okuyacak olursak zanne
diyorum görünen karışıklık bir miktar berraklaşabi-
lir. «İhtiyaca göre kurulacak fakülteler bulunur.» Ya
ni şu fakültelerden ihtiyaca göre kurulacaklar... Bun
lar bir de olabilir, iki de olabilir. Nitekim örnekleri
ni gördüğünüz gibi bir üniversitede üç fakülte de ola
bilir, sekiz veya on fakülte de olabilir; ancak bunla
rın isminde belirli bir homojenlik, belirli bir bera
berlik sağlanılmasına çalışılmıştır. Hatta bu beraber
lik sağlanırken bazı özellikler de zorlanmamış; tam 
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tersine korunmuştur. Bir Siyasal Bilgiler Fakültesi 
bugün iktisadî ve idarî bilimler fakültelerinin birine 
denk olmasına rağmen, ismi iktisadî ve idarî bilimler 
olarak korunmuştur. Dil - Tarih ve Coğrafya Fakül
temiz, Edebiyat Fakültesine denk olmakla birlikte, 
isminin tarihi gelişimi içerisinde korunması tercih 
edilmiştir; fakat bu genelde bundan sonraki ve diğer 
maddeler içerisindeki kurulacak fakültelerin ayrı ay
rı ve birbirinden kopuk isimler almasını gerektirmez 
diye düşündük. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler;... 
MUHSİN ZEKÂ1 BAYER — Sayın Başkan, ben 

soruma cevap alamadım bu formasyon konusunda; 
çok mühimdir efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bayer. 
MUHSİN ZEKÂİ BAYER — İstirham ediyo

rum Sayın Başkan; bu yüksekokul ve üniversiteler
den mezun olana hangi tip diploma verecekler ve 
657 sayılı Kanunun karşısında hangi kadrolara göre 
tayinleri imkân dahiline girecek, bunu açıklasınlar 
efendim? Biz 17 senedir Devlet dairesinde bunların 
sıkıntısını çekiyoruz. İleride bunlar mezun olduğu 
zaman hangi formasyona girecekleri belli olmaz 
efendim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın Komisyon, Sayın Bayer sorduğu soruya 

cevap alamadığından yakınmakta efendim?... 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim; önlisans 
okulları 2 yıldır. Bunların bir kısmının zamanla 3 
yıllık ve 4 yıllık lisans seviyesine getirilmesi konusun
da 2547 sayılı Kanunda hüküm vardır. Bu bakım
dan, esasen bunların orada kalacağı da kesin değil. 
Bu bir geçiş dönemidir. 2 yıllıklar zamanla 3 yıl, on
dan sonra 4 yıllık olacaktır. Bugün halen yürürlük
te bulunan meslek okullarının 2 yıllık olanları 3 yıl, 
seneye 4 yıl; bu yıl 4 üncü sınıfları açılmıştır. Gazi 
Üniversitesine bağlı bulunan bütün meslek okulları 4 
yıla çıkmıştır, programları değişmiştir. Yani şu an
da mevcutlarını muhafaza bakımından önlisans ve 
diğer okullar vardır, bunların hepsi 4 yıllık yüksek
okul haline gelecektir. Temel bu. 

Ara meslek sınıfları için konmuş bulunan ve 
başarılarına göre değerlendirilenler elbette önlisans-
ta kalacak, başka taraflara aktarılacaklardır, YÖK 
Temsilcisi arkadaşımız sizlere daha geniş bilgi vere
bilir. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı-
oğlu. 

Sayın üyeler; 
3 üncü maddeyi biraz evvelki vaki değişikliği ile 

oylarınıza sunuyorum efendim: Kabul edenler lütfen 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 40 inci Birleşimin 
ikinci Oturumunu açıyorum. 

Görüşmelere, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
4 üncü maddeyi okutuyorum. 
Kurum ve Kuruluşların İmkânlarından Yararlan

ma : 
MADDE 4. — Yükseköğretim kurumlarının ve 

özellikle, meslek yüksekokullarının, eğitim - öğretim 
faaliyetlerinin yürütülebilmesi için ders araç-gereçleri 
ile öğretim elemanı temin etmek, öğrencilere atölye 
ve sağlık tesisleri ile diğer işyerleri ve tesislerinde 
staj ve uygulama imkânları sağlanmak üzere, ilgili 
bakanlıklar ile onlara bağlı kurum ve kuruluşlardan 
yararlanılır. Buna ait esaslar, Bakanlar Kurulu ka
rarı ile yürürlüğe konacak bir yönetmelikle belirle
nir. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı? 

MUHSİN ZEKÂI BAYER — Bir sorum var 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bayer, buyurun. 
MUHSİN ZEKÂÎ BAYER — Efendim, bugün 

27 tane üniversite vardır. Bu 27 tane üniversitede öğ
retim elemanlarının etiketleri şöyledir : 

Profesör, doçent, yardımcı doçent, doktor, asis
tan, araştırma görevlisi. 

Şimdi, burada ise, kanunla öğretim elemanı te
min etmek üzere YÖK'e imkân veriliyor. Buradaki, 
hangi maksadı kapsıyor, bunun maksadı nedir; bu 
söylediğim klasifi'kasyonun içinde mi, yoksa dışında 

mı? 
Teşekkür ederim. 
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işaret buyursunlar... Kabul etmeyenler... 3 üncü mad
de kabul edilmiştir. 

Birleşime 20 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.40 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın YÖK Temsilcisi, buyurun efendim. 
YÜKSEK ÖĞRETİM TEMSİLCİSİ GÜROL 

ATAMAN — Sayın Başkan, bu maddenin gerekçesi; 
bilhassa iki yıllık meslek yüksek okullarımızdaki ikin
ci yılda oldukça belirgin 'bir meslek eğitimi vardır, 
çok özel bir dalda bir eğitim yapmak istiyorsanız, 
gerek sanayiden, gerekse özel sektör veya resmî sek
törden veyahut da Devlet kuruluşlarından çeşitli ye
tişmiş insanları, uzmanları davet ederek ders verdi-
rebilirsiniz. 

Buna yetki almak ve bu müsaadeyi almak üzere, 
bilhassa meslek yüksek okulları birbirinden fevka
lâde farklı alanlarda kurulacağı için, öyle dallar var
dır ki, bu konularda üniversitelerde hiç öğretim ele
manı yoktur ve zaten olmaması da gerekir. Bu mad
de, bunlara yönelik konulmuştur efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
M. ALİ ÖZTÜRK TEKELİ — Bir sorum var 

efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tekeli. 

M. ALİ ÖZTÜRK TEKELİ — Sayın Başkanım, 
belki ilginç bir soru olacak; ama YÖK Temsilcisin
den şunu öğrenmek isterim. 

Üniversitelerimiz, yeni YÖK Yasasıyla ve ondan 
sonraki kararnamelerle birlikte, üniversitelere bağ
lanan fakülteler büyük bir oranda artış göstermiş
tir. Bu artış gösteren kadar fakülte, yüksekokul ve 
enstitülerde, her meslek alanına tabi eğitim ve öğ
retimi istenen düzeyde yaptırılabilecek eğitim kadrosu 
oluşabilmiş midir? 

»>•-« 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 17.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER: M. Talât SARAÇOĞLU, Ali Nejat ALPAT 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tekeli. > 
Sayın YÖK Temsilcisi, buyurun efendim. 
YÜKSEK ÖĞRETİM TEMSİLCİSİ GÜROL 

ATAMAN — Sayın Başkan, takdir edersiniz, 41 Sa
yılı Kanun Hükmündeki Kararname, 20 Temmuz 
1982'de yürürlüğe girmiştir. Tabii ki o andan itiba
ren Sayın Tekeli'nin arzu ettiği istikamette çalışma
lar başlatılmış ve sizlerin de çok iyi takip ettiği gibi, 
kısa zaman önce pekçok arkadaşımız, ilk defa bu 
Kanun Hükmündeki Kararnamede yer alan kurum
lara gönderilmiş bulunmaktadır. Sözgelişi, bugün 
Van'da Yüzüncü Yıl Üniversitemizde 12 tane öğretim 
üyesi vardır; iki ay, üç ay önce bir tane öğretim üyesi 
bulunmuyordu. Dekanı dahi yoktu. Van Fen Ede
biyat Fakültesi, bir zamanlar kağıt üzerinde var ol
muştur; fakat hiçbir zaman işlemediğini herhalde 
buradaki Sayın temsilciler benden daha iyi bilir. 

Bununla beraber, birbirinden çok farklı noktalar
da kurulan fakültelerde önemli gelişmeler olmuştur; 
hemen hafızadan bifkaç rakam vermek istiyorum. 
Sözgelişi, bugün Tekirdağ'da kurulan Ziraat Fakül
tesine, yalnız profesör seviyesinde beş tane profesör 
tayin edilmiştir. Urfa'ya aşağı yukarı bir o kadar, 
belki de daha fazla profesör gönderilebilmiştir. (Öğ
retim üyesi demiyorum) Antalya, Bursa, Eskişehir'de 
hemen hemen sorun, yok seviyeye gelmiştir. Bunlar, 
âdeta özellikle desteklenmesi, çok titizlikle destek
lenmesi gereken üniversitelerimiz olmaktan çıkmışlar
dır. Takdir edersiniz ki, bir üninversite her zaman des
teklenmesi gereken bir kuruluştur, her zaman geliş- | 
meye muhtaçtır; ama bunun bir ölçüsü vardır, kritik 
gelişme çizgisinin üzerine çıkmış kuruluşlardır, çok I 
kısa zamanda pekçok kuruluşumuz, üç-dört tane üni
versitemiz bu çizginin üzerine çıkmıştır, diğerleri de I 
çıkmaya devam etmektedir; ama tabiî ki iş kesin
likle bitmiş değildir, daha yapacak çok işimiz var. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler, 4 üncü maddeyi Komisyondan gel- j 

diği biçimi ile oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... j 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum. 
Hizmetiçi Eğitim : 

MADDE 5. — Üniversiteler, alt düzeydeki eği
tim kurumlarının öğretmenlerine ve yöneticilerine, 
hizmetiçi eğitimi kursları açmak ve gerekli düzenle
meleri yapmakla yükümlüdürler. Buna ait esaslar, 
Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konacak bir 
yönetmelikle belirlenir. i 
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BALKAN — 5 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı? 

MUHSİN ZEKÂİ BAYER — Bir sorum var efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayer. 

MUHSİN ZEKÂİ BAYER — Efendim, eski. 
Üniversiteler Kanununda, üniversitelerin görevleri 
sayılırken; birincisi, bilimsel eğitim ve öğretim; ikin
cisi, araştırma; üçüncüsü ise, kamu kurumlarına mü
şavirlik yapmak olduğu sayılmıştır ve biz mesela, bir 
ziraat fakültesi, mesela bir orman fakültesi profesör
lerini çağırarak, kamu kurumlarında eğitim yaptırı
rız ve araştırma enstitüleriyle işbirliği yaptırırız. 

Şimdi, burada «yalnız eğitim ile ilgili öğretim ku
rumlarında üniversite görevlileri vazifelendirilecek» 
anlamı, dar manada geliyor. Halbuki hepimizin bil
diği gibi, Amme İdaresi Enstitüsü bugün tüm ülke
deki kamu idarelerine hizmet vermiştir, memurları 
yetiştirmiştir. Şimdi, buradaki madde dar kapsamı 
ile kaldığı zaman; yeniden profesörler, bir bakan 
davet ettiği zaman, eğitimde görev alabilecekler mi 
alamayacaklar mı ve araştırmalara iştirak edebile
cekler mi edemeyecekler mi? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın YÖK Temsilcisi, buyurun efendim. 
YÜKSEK ÖĞRETİM TEMSİLCİSİ GÜROL 

ATAMAN — Sayın Başkan, öğretim üyelerimizin 
çeşitli araştırmalara ve araştırma projelerine katılma
larında en ufak bir sakınca en ufak bir kısıtlama söz 
konusu değildir. Kaldı ki, döner sermayelerle ilgili 
maddelere geçildiği zaman (2547'nin) görülecektir ki, 
orada pekçok kamu kuruluşundan veyahut özel ku
ruluştan verilecek projelerin yapılması, bunların üni
versitelerin içinde yapılması veya üniversitelerin uy
gun göreceği işbirliğine karar verdiği kurum ve ku
ruluşlar içerisinde yapılması ve oralarda da üniver
sitede çalışıyormuş gibi muamele görmesi, 2547 sa
yılı Kanun ile karara bağlanmıştır. 

Bu itibarla, öğretim üyelerimizin, üniversite dı
şında dahi çalışmaları; ama kanunun ilkelerine sadık 
kalarak çalışmaları, dahi 2547 ile getirilmiştir. Bu 
sadece, Devletin çeşitli sektörlerdeki hizmetiçi eğiti
mine destek sağlanmak gayesi ile yazılmış bir mad
dedir ve bunun da belirli bir yönetmeliğe bağlanması 
talep edilmektedir. 

Söyleyeceklerim bu kadar efendim; sağolun. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bayer. 
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MUHSİN ZEKÂ1 BAYER — Sayın Başkan, Sa- ı 
yın YÖK Temsilcisi, «Devletin belirli düzeydeki hiz- I 
metiçi eğitimi için» dedi. Halbuki madde, Devlet ile 
yani kamu idaresi ile ilgili değildir, yalnız alt dü
zeyde eğitim kurumlarının öğretmenlerine aittir. 
Benim de istediğim, kendilerinin ifade ettiği gibidir; 
Bu kapsama alıyor mu, kamu idarelerinin de meslek 
içi eğitimlerine cevap veriyor mu?.. 

BAŞKAN — Sayın Bayer, müsaade eder misiniz, 
bir hususu açıklığa kavuşturmakta yarar görüyorum. 

Bu şekildeki görüşme tarzı, karşılıklı konuşma 
haline dönüşüyor. Soru sorulmuştur, hükümet tem
silcisi veya Komisyon soruya bir cevap veriyor. Bu
nunla tatmin olmamış olabilirsiniz. Ama tekrar; 
«Benim soruma bu şekilde cevap verilmedi, 'ben böy
le bir cevap istiyorum.» şeklinde ısrarla, bilemiyo
rum Yüce Genel Kurulda... 

MUHSİN ZEKA1 BAYER — Israr etmek be
nim hakkımdır Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, cevabını Hükümet tem
silcisi veya Komisyon 'bir biçimde verir; ama bu, 
her üyenin istediği biçimde olmayabilir. Bendeniz 
bu maruzatımı Genel Kurula arz etmek isterim. 
Mutlaka her. üyenin istediği sorunun cevabını alma
ması bir noktada doğaldır; çünkü bir görüştür, o 
görüşe karşı Komisyon veya Hükümet kendi kafa
sında oluşturduğu bir fikre göre bir cevap arz et
mektedir. Bu bakımdan «Mutlaka sorumun cevabı 
böyle olmalıydı» şeklindeki bir yola lütfen bundan 
sonra iltifat etmeyelim. 

Sayın YÖK Temsilcisi veya Komisyon, hanginiz 
cevap verecekseniz buyurunuz efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOÖLU — Sayın Başkanım, bu
rada «Hizmet içi eğitim» dendiği zaman, sadece üni
versitelerin içindeki personelle ilgili hizmet içi eği
timdir. Diğer kamu kuruluşlarıyla ilgili ve kurum
ların eğitimleriyle ilgili madde değildir. Bu, doğru
dan doğruya üniversitenin kendi personelinin, kendi 
emrinde bulunan yüksekokul yöneticilerinin ve öğ
retmenlerinin, bilhassa Millî Eğitim Bakanlığından 
devralınan öğretmenlerin yetiştirilmeleriyle ilgilidir. 
Bu madde hizmet içi eğitimle, iki yıllıkları üç yıla, I 
üç yıllıkları dört yıla çıkarmak için yapılan hizmet 
içi eğitimdir. Onların yöneticileri de buna dahildir 
ve bunun diğerleriyle alakası bulunmamaktadır; ka
mu kurum ve kuruluşlarıyla alakası yoktur. Esasen 
bu husus, 2547 sayılı Kanunla yasaklanmıştır. Sade
ce yetkililer izin aldıkları takdirde kurumlar arası I 

i hizmet içi eğitimde görevli öğretim üyesi olarak ça-
I lıştırılabilirler; fakat bu 'başka bir maddedir. Bu doğ

rudan doğruya kendi elemanlarıyla ilgili bir husus
tur efendim. 

I Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Komisyon 

Başkanı. 
Sayın Uyguner, bir sorunuz vardı galiba efendim, 

buyurun. 
M. FEVZİ UYGUNER — Soracağım sorunun 

cevabını Sayın Kantarcıoğlu şimdi verdiler efendim, 
teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Peki efendim, teşekkür ederim. 
Sayın üyeler; 5 inci maddeyi Komisyondan gel

diği biçimde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum. 
Faaliyete Geçme : 
MADDE 6. — Bu Kanun kapsamında olup, yeni 

kurulan birimler; eğitim-öğretim için yeterli kuruluş 
hazırlıklarının tamamlanmasını, malî ve idarî şart
ların yerine getirilmesini müteakip Yükseköğretim 
Kurulunun kararı ile faaliyete geçirilir. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. 

. MUZAFFER SAĞIŞMAN — Sayın Başkan, 
müsaade eder misiniz?.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sağışman. 
MUZAFFER SAĞIŞMAN — Sayın YÖK Tem

silcisinden şunu rica ediyorum: Burada diyor ki, 
«Malî ve idari şartların yerine getirilmesini mütea
kip Yükseköğretim Kurulunun kararı ile faaliyete 
geçirilir.» Ancak, aşağıdaki teşkilatlarda hangilerinin 
faaliyette olduğuna dair diğer maddelerde hiç bir 
emare yok. Yani, bu Kanunda öngörülen bütün fa
külteler faaliyete geçmiş midir?.. Örneğin, Sıvastaki 
Mühendislik Fakültesi; 26 ncı maddede. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sağışman. 
Sayın YÖK Temsilcisi, buyurun efendim. 
YÜKSEK ÖĞRETİM TEMSİLCİSİ GÜROL 

ATAMAN — Sayın Başkan, fakültelerin bu şekilde 
I işletmeye alınmasına, tahmin edeceğiniz gibi, mad

dî hazırlıkların yapılması sebep olmuştur. Bunlar
dan başlıcası binaların belki belirli bir seviyeye ge
tirilmesi ve-eğitim-öğretim kadrosunun toparlanma-

' sidir. 
Şimdi eski üniversitelerimizdeki, yani 2547 sayılı 

I Kanun çıkmadan önceki 19 üniversitemizdeki çeşitli 
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fakültelerin, zaten işletmeye alınması diye bir şey 
söz konusu değildir; onlar zaten vardır ve işlemek
tedirler ve şu anda öğrencileri vardır bir kısmının, 
büyük bir kısmının da mezunları vardır. Ancak, yeni 
kurulan sekiz üniversitenin çeşitli fakültelerinin işlet
meye alınışı, maddî imkânların hazırlatılmasıyla 
mümkün olacaktır. Bu maddede bu yetki getirilmekte
dir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

MUZAFFER S AĞIŞ MAN — Sayın Başkan, 
maddede belirtilmemiş; hangileri faaliyettedir, han
gileri değildir? 

BAŞKAN — Sayın Sağışman, temsilci böyle bir 
cevap verdiler. Sizin sorunuzu karşılamamış da ola
bilirler efendim; ama bir cevaptır. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, bu maddey
le ilgili bir sorum var efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AKİF ERGİNAY — Efendim, bu maddenin 

Millî Eğitim Komisyonunun kabul ettiği metin kıs
mı aynen, virgülüne kadar aynen alındığına göre, 
neden tekrar yazılmış; bunu öğrenmek istiyorum. 
Hiç bir değişiklik yok, aynen alınmış. Bu bir hata 
mıdır, yoksa başka bir durum mu var?... 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Doğrudur efendim. «6 
ncı maddede bu değişmenin yapılması gerekir.» di
ye zabıtlara geçirmek için söylemiştim; herhalde o 
zaman zatıâliniz farkında olmadınız. Değişiklikler 
arasında vardı, hatta sayfasını da bildirmek suretiy
le arz etmiştim efendim. Orada, «sol tarafta noksan 
yazılmıştır.» demiştim; sayfa 14'te «Bu kanun hük
münde kararname» diye arz etmiştim. 

AKİF ERGİNAY — Tamam efendim, teşekkür 
ederim. 

NECİP BİLGE — Sayın Başkan, müsaade eder
seniz yazışla ilgili bir şey söylemek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilge. 
NECİP BİLGE — Efendim, maddenin kenar 

başlığı «Faaliyete geçme» şeklindedir. «Faaliyete geç
me» denildiğine göre, tamamen kurulmuş olan bir 
şeyin faaliyete geçmesi söz konusudur. Halbuki bu
rada, Yüksek öğretim Kurulunun ihtiyaca göre, du
ruma göre, herşeyin hazırlanmış olmasına göre, «Fa
aliyete geçirme» şeklinde bir kararı söz konusudur. 
Nitekim, madde metninin sonunda «faaliyete geçi
rilir» diyor. 
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Bu itibarla, kenar başlığının da «Faaliyete geçi
rilme» şeklinde olması daha uygun olmaz mı?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Sayın Komisyon, Sayın Bilge «Faaliyete geçil

me» veya aşağıdaki ibareye uygun olarak «geçiril
me» şeklinde bir düzeltmenin daha uygun olacağını 
söylüyorlar efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, malum 
olduğu üzere, evvela YÖK'ün bu konuda bir karar 
almış olması, Devlet Planlama Teşkilatından görüş 
almış olması, tekrar bunu Millî Eğitim Bakanlığı 
yoluyla belli bir prosedürden geçirdikten sonra yap
ması lazım. Burada «Yeni kurulan birimler» ibaresi 
olduğuna göre, artık kurulması için kararların hepsi 
bitmiştir, bunun sadece faaliyete geçirilmesi gerekir. 
«Faaliyete geçme» de olur, «geçirilme» de olur efen
dim; ikisi de mümkün. 

BAŞKAN — Yani kabul ediyor musunuz, «Faa
liyete geçirilme» mi diyorsunuz?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Tabiî kabul edi
yoruz efendim. 

RECAİ BATURALP — Sayın Başkan, benim de 
bir sorum olacak efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Baturalp. 
RECAİ BATURALP — Efendim, mevzubahis 

edeceğim husus daha evvelki maddelerde de geçti; 
ama Anayasadaki ilgili maddesini buluncaya kadar 
bir vakit geçti, şimdi beyan ediyorum. 

Maddenin içerisinde «Eğitim-öğretim» şeklinde ta
bir geçiyor. Benim bildiğim ve Anayasa tartışmasın
da da uzun uzun geçti; hizmet önce öğretilir, sonra 
eğitilir, tatbikatına geçilir. Şimdi burada «eğitim ve 
öğretim» deniliyor. Bunun «öğretim ve eğitim» tar
zında olmasının daha uygun olacağı kanaatindeyim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baturalp. 
Sayın Komisyon, Sayın Baturalp'ın bir takdim 

tehir istemi var... 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, 
daha önce Konseyce çıkarılmış Kanunda «Eğitim ve 
Öğretim» yazılıdır, Millî Eğitim Bakanlığında bütün 
yönetmeliklerde ve kanunlarda «eğitim ve öğretim» 
geçer. Eğitim, ferdin davranışında kendi tecrübesi 
yönünde istenilen değişmeyi yapma sürecidir. Kişiye 
evvela öğretilir; ama bir davranış kazandığı andan 
itibaren eğitilmiştir. Yol tersidir; ama ifade daima 
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«eğitim ve öğretim» tarzındadır. Kanuna paralellik 
sağlanmıştır, uygulamaya paraleldir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; Sayın Bilge redaksiyonla ilgili ola

rak madde başlığının «Faaliyete geçirilme» şeklinde 
olmasını önermiştir. 

Sayın Hükümet, siz de katılıyor musunuz efen
dim bu başlığa?.. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
NAZIM ÇÖKER — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Bu değişikliğe Sayın Komisyon ve 
Sayın Hükümet katılıyorlar. Bu değişikliği kesin ola
rak oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi bu değiştirilmiş biçimiyle oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Ünirversiteler 

Ankara Üniversitesi : 

MADDE 7. — 
a) Ankara Üniversitesi; 
(1) Dil ve Tarim Coğrafya, Fen, Siyasal Bilgi

ler, Hukuk, Tıp, Dış Hekimliği, Eczacılık, Veteriner, 
Ziraat ve ilahiyat fakütelerinden; 

(2) Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesinin adi' 
nın değiştirlmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağla
nan Eğitim Bilimleri Fakültesinden; 

(3) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sos
yal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağ
lık Bilimleri Enstitüsü, Adlî Tıp Enstitüsü ile Türk 
İnkılap Tarihi Enstitüsünden; 

(4) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken, rektör
lüğe bağlanan Kırıkkale Meslek Yüksekokulu, Kasta
monu Meslek Yüksekokulu, Çankırı Meslek Yüksek
okulu, Siyasal Bilgiler Fakültesine bağlı iken, rek
törlüğe 'bağlanan Basın - Yayın Yüksekokulu, Hu
kuk Fakültesine bağlı Adalet Yüksekokulu, Ziraat 
Fa'kültesine bağlı olarak yeni kurulan Ev Ekonomisi 
Yüksekokulundan ; 

oluşur. 
(b) Ankara Üniversitesine bağlı, Temel Bilim

ler Yüksekokulu ile Yabancı Diller Yüksekokulu; 
Veteriner Fakültesine bağlı Hayvan Yetiştiriciliği ve 
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu ile Ziraat Fakültesine 
bağlı Diploma Sonrası Yüksekokulu; kaldırılmıştır. 
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BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Buyurun Sayın Bayer. 

MUHSİN ZEKÂİ BAYER — Efendim, şimdi 
üniversiteler bölümüne geçtik. Üniversiteler bölümü
nü tetkik ettiğimiz zaman, fakülteler iki tip; bir, 
meslek bilimlerini belirten fakülteler var, bir de rek
törlüğe direkt bağlı fakülteler tadat ediliyor, (a) fık
rasının 1 inci bendinde «Dil ve Tarih Coğrafya Fa
kültesi», deniyor; fakat buna mukabil 2 nci bendin
de, «Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesinin adının 
değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan 
Eğitim Bilimleri Fakültesinden;» deniyor. Diğer fa
kültelerle bu Fakülte arasında ne fark vardır? Birinci 
sorum bu. 

İkinci sorum; üniversite eğitiminde iki mühim 
konu vardır; bir tanesi ,bilimsel eğitim ve öğretim
dir, diğeri de araştırmadır. Şimdi burada (a) fıkra
sının 3 üncü bendinde rektörlüğe bağlı araştırma 
müesseseleri kurulmuştur. Bunlar eğitim ve öğretim 
mi yapacaklardır, yoksa bilimsel araştırma mı yapa
caklardır; bu belirlenmemiştir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 

Sayın Tutum; buyurun efendim. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkan; 
4 üncü bndde, «Siyasal Bilgiler Fakültesine bağlı 

iken, rektörlüğe bağlanan Basın-Yayın Yüksekoku
lundan söz ediliyor. Basın-Yayın Yüksekokulunun 
Siyasal Bilgiler Fakültesinden alınarak, rektörlüğe 
bağlanmasının gerekçesi hakkında Sayın Hükümet 
Temsilcisinin lütfen bir açıklamada bulunmalarını 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 

Sayın Erginay; buyurun efendim. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan; 
Bu maddenin sonunda mülgaya taalluk eden bir 

hüküm var. Müteakip maddelerde de bu şekilde hü
kümler var. Zannediyorum ki, kanun tekniği bakı
mından mülgaya taalluk eden hükmün sonda bir 
madde halinde getirmesi gerekirken, acaba neden 
her maddede üniversite bakımından böyle mülga bir
takım müesseseleri sıralamıştır? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Buyurun Sayın YÖK Temsilcisi. 
M. ALİ ÖZTÜRK TEKELİ — Sayın Başkan; 

bir sorum var. 
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BAŞKAN — Sayın Tekeli; müsaade buyurun 
efendim. Komisyon ve YÖK Temsilcisi cevaplarını 
versinler. 

Buyurun. 
YÜKSEK ÖĞRETİM TEMSİLCİSİ GÜROL 

ATAMAN — Sayın Başkan; 

Önce, fakültelerin türleri meselesindeki yanlış an
laşmaya gelelim. 

1 inci maddede var olan ve hiçbir değişikliğe uğ
ramayan fakültelerimiz sırayla zikredilmişlerdir. Bun
lar, Ankara Üniversitesinin 2547 sayılı Kanundan 
önceki fakülteleri, olup, aynen buraya nakledilmiş 
olanlar. 

Diğerlerinde, ya bir isim değişikliği vardır, ya ı 
bir yapısal değişiklik vardır. Sizin de hatırlayacağı- ı 
nız gibi, Eğitim Bilimleri Fakültesinin eski adı Eği
tim Fakültesidir. Bu değişiklik, daha açık bir ifadeyle 
belirtmek ihtiyacından ayrı bir madde halinde düzen
lenmiştir efendim. 

Enstitüler meselesine gelince : Hatırlayacağınız 
gibi enstitüler, eğitim, öğretim ve araştırma yapan 
kurumlardır; fakat enstitülerin özelliği, lisansüstü se
viyede eğitim, öğretim ve araştırma yapmış olmala
rıdır. Bu itibarla, araştırma bunun içerisine otoma
tik olarak girer. Çünkü, lisansüstünde eğitim ve öğ
retim araştırmasız yürümez. Bu itibarla, sizin de be
lirttiğiniz gibi, enstitülerde araştırma tabiî ki yapıla
caktır. 

Basın - Yayın Yüksekokulu hususuna gelince : 
Bütün üniversitelerimizdeki basın-yayın yüksekokul
larının mevcutları veya yeni kurulanlarının tümü 
rektörlüklere bağlı yüksekokullar halinde düzenlen
miştir. Bu, bir ilkeden hareketle olmuştur. O da şu- i 
dur : Disiplinlerarası karakterde olup, üniversitele
rimizde incelediğimizde aynı zamanda da bugüne 
kadar pek gelişmemiş olduğunu gördüğümüz yüksek
okulların daha iyi gelişmesi için, rektörlüklere bağ
lanmasında büyük fayda görülmüştür. Bunlardan bir 
tanesi basın - yayın yüksekokullarıysa, bir diğeri de 
hemşirelik yüksekokullarımızdır. Hemşirelik yüksek
okullarımız, çok uzun zaman tıp fakültelerine bağlı 
olarak kalmışlardır ve bunların da belki bir iki istis
nası dışında, pek geliştiğini söylemekte zahmet çeke
riz. Bu nedenle, bu tür birimlerin rektörlüklere bağlı 
olarak gelişmesinin daha doğrudan ve daha hızlı ola
cağı düşünülmüştür. 

Ayrıca, bu dallar disiplinlerarası bir daldır ve 
şu veya bu tip bir fakültenin doğrudan bağıntısında 
olmaması gerekir; ama öyle bazı yüksekokullarımız 
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vardır ki, eğitim programı doğrudan doğruya bir mes
leğin içerisinde dönecek şekilde düzenlenmiştir ve 
bunların bir kısmı fakültelere bağlı hale gelmiştir. 
Sebebi budur efendim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Bilge; buyurun efendim. 
NECİP BÎLGE — Sayın başkan; 
Sayın YÖK Temsilcisi 2547 sayılı Kanundan ön

ce mevcut olan bazı fakülteler için «rektörlüğe bağ
lı» tabirinin kullanılmadığını söylediler ve ancak ye
ni kurulan veyahut ta isim değiştiren fakültelerde 
«rektörlüğe bağlı» tabirinin kullanıldığını ifade etti
ler. 

Yalnız, 30 uncu maddede buna aykırı bir duru
mun olduğu anlaşılıyor. «Mesela Eğitim Fakültesi 
evvelce mevcut idi, adı değişti ve rektörlüğe bağlı 
Eğitim Bilimleri Fakültesi oldu» dedi; kabul. Ancak, 
30 uncu maddenin (b) bendinde, «Temel Bilimler Fa
kültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan Fen -
Edebiyat Fakültesi ile Adana iktisadî ve Ticarî İlim
ler Akademisi Malatya İktisadî ve Ticarî tümler Yük
sekokulunun katılmasıyla yeni kurulan İktisadî ve 
İdarî Bilimler Fakültesinden»; deniyor. Burada «rek
törlüğe bağlı» tabiri kullanılmamıştır. Acaba bunun 
sebebi nedir? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Buyurun Sayın YÖK Temsilcisi. 
YÜKSEKÖĞRETİM TEMSİLCİSİ GÖROL 

ATAMAN — Efendim, Ankara Üniversitesinin 1 in
ci maddesinde gördüğümüz gibi fakülteler bu mad
dede sadece tadat edilmiştir; yani bir yanlış anlaşma 
olup da mevcut, bulunan ve işleyen fakülteler bura
da zikredilmediğinden dolayı kaldırılmış muamelesi 
görmesin diye tadat edilmiştir. Çünkü, bundan böy
le 2547 sayılı Kanunun getirdiği espri içerisinde bü
tün fakülteler kanunla kurulacaklardır. Kanunda 
unutulmuş bir fakültenin kurulmamış olması gibi tar
tışmaya açık bir konunun ortaya gelmesini önlemek 
için fakülteler tadat edilmiştir. Maddeler arasında 
bazan ifade farkı olabilir; fakat gidilmek istenilen 
nokta budur ve onun için hepsi tadat edilmiştir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
AKİF ERGİNAY — Mülgayla ilgili sorum vardı 

efendim. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon; Sayın Erginay ka

nun yapma tekniğine uymayan bir fıkranın bulundu
ğundan bahsettiler ve hatırlayabildiğim kadarıyla 
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«Niçin en sonunda bir madde düzenlenmek suretiyle ı 
Türkiye'de kaldırılan tüm yüksekokul ve fakülteler 
tek tek, şunlar da kaldırılmıştır şeklinde sayılmamış
tır da, her maddenin sonunda o üniversiteye bağlı 
olanlardan kaldırılanlar sayılmıştır?» dediler. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, kanun tek
niği açısından bu böyle olacaktır diye bir hüküm yok. 
Sadece yürürlükten kaldırılan maddeler vardır, lağ
vedilen teşkilat diye bir şey yoktur. Burada her fa- I 
külte kendi bünyesi içerisinde nasıl teşkilatlanmışsa I 
onunla ilgili hükümler yer almaktadır. 27 üniversite 
kendi bünyesi içinde (a), (b), (c) şeklinde fıkraların 
alfabetik sırasına göre ve önce mevcut olanlar alın
mıştır, onu takiben adı değişen fakülteler sırayla ele 
alınmıştır, onun arkasından rektörlüğe bağlananlar 
alınmıştır, onun arkasından Millî Eğitim Bakanlığın
dan gelen okullardan yerleştirilenler, rektörlüğe bağ
lananlar ve fakültelere bağlananlar vardır, sonra da 
aynı üniversitenin kaldırılanları, adları değiştirilenleri 
yer almıştır. Hepsinde sistem böyledir ve böyle bir 
fbittünlttkte gidihniştâr. Bu YÖK'ün teklifi olduğu için 
biz de bu düzenlemeye karşı bir zorunluluk da ol- I 
madiği için böyle düzenledik efendim. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Buyurun Sayın YÖK Temsilcisi. I 
YÜKSEKÖĞRETİM TEMSİLCİSİ GÜROL 

ATAMAN — Bu konuya cevap vermeyi unuttuğum 
için önce özür dilerim. I 

Efendim, bunun böyle olmasını gerektirebilecek, I 
tersini gerektirmeyecek bir hususu bilmiyorum; ama I 
gerektirebilecek bir husus var. O da, üniversitelerin I 
her birinin ayrı ayrı tüzelkişiliği olması nedeniyle onu I 
oluşturacak anabirimlerin kendi maddeleri içerisin- I 
de zikredilmesinin daha uyumlu olacağını düşündük. I 
Sebebi budur efendim. I 

Arz ederim. I 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Tekeli, bir soru, buyurun efendim. I 
M. ALÎ ÖZTÜRK TEKELİ — Teşekkür ederim 

Sayın Başkanım. I 
Ben sadece yardım olarak bir konuyu arz etmek I 

isterim. Çünkü Yüce Kurulumuz bundan evvel «Ve- I 
teriner» kelimeciğini tam anlamıyla kabul etmişti. I 
Bundan sonra redaksiyon olarak «Veteriner Hekim
liği» olarak geçmesi lazım gelir. Bunu hatırlatmak 
için ifade ediyorum. I 

İkincisi, bir sorum olacak. 7 nci maddede «An- I 
kara Üniversitesi» der ve fakültelerini tadat eder. I 
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Başka bir fakülteyi zikrediyor 31 veya 32 nci mad
dede aynı isimli fakülteler rektörlüğe bağlı olarak 
geçer. 

Acalba, bir üniversite çalışma itibarıyla fark
lılıktan dolayı zorunluluk sonucu mu rektörlüğe bağ
lı olarak tadat edilir aynı fakülte isimleri?.. Bazısı 
ise doğrudan doğruya üniversite içinde sayılmaktadır. 
Bunu öğrenmek istedim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tekeli. 
Buyurun efendim. 
YÜKSEKÖĞRETİM TEMSİLCİSİ GÜROL 

ATAMAN — Efendim, bu eski bir alışkanlıktan ge
liyor. Belki bazı akademisyen arkadaşlarımız hatır
layacaklardır; bir zamanlar «Otonom fakülte» de
nen, «Serbest fakülte» denen bir kavram vardı. Bu
nun olmadığını, bütün fakültelerimizin rektörlüklere 
veya üniversiteye, üniversitenin temsilcisi olan «rek
törlüğe» veya «doğrudan üniversiteye» tabirleriyle 
ifade edilmiştir. Yani kendi başına kanunda ayrı bir 
hüviyet taşıyan bir fakültenin olmadığını belirtmek 
amacıyla bu şekilde tabir edilmiştir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Sağışman, bir soru mu efendim?.. Buyu

run. 
MUZAFFER SAĞIŞMAN — Her üniversitede 

görülen yeni enstitüler, sosyal bilimler, fen bilimleri 
ve sağlık enstitüleri sırf lisansüstü öğretim yapmak 
için mi kurulmuştur?.. Bütçe görüşmelerinde bu şe
kilde açıklama yapılmıştı, öyle midir? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sağışman. 
Buyurun efendim Sayın Komisyon veya YÖK 

Temsilcisi. 
YÜKSEKÖĞRETİM TEMSİLCİSİ GÜROL 

ATAMAN — Efendim, biraz evvelki konuşmamda 
da arz etmiştim, bunlar lisansüstü eğitim, öğretim, ve 
dolayısıyla lisansüstü eğitim ve öğretimin araştırma
sız olamayacağını bir sayın üyemize arz etmiştim, 
«Tabiî ki bunların içerisinde araştırma da vardır» 
şeklinde ifade etmiştim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın üyeler; 
7 nci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler lütfen işaret 
buyursunlar... Kabul etmeyenler... 7 nci madde ka
bul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum. 
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Orta Doğu Teknik Üniversitesi: 
MADDE 8. — 
a) Orta Doğu Teknik Üniversitesi; 
(1) Rektörlüğe bağlı Mühendislik, Mimarlık, Ga

ziantep Mühendislik Fakültelerinden; 
(2) Fen ve Edebiyat Fakültesinin adının değişti

rilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen -
Edebiyat Fakültesinden; 

(3) İdarî Bilimler Fakültesinin adının değiştiril
mesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan iktisadî 
ve tdarî Bilimler Fakültesinden; 

(4) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Eği
tim Fakültesinden; 

(5) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile içel -
Erdemli Deniz Bilimleri Bölümünün enstitüye dö
nüştürülmesiyle oluşturulan içel - Erdemli Deniz Bi
limleri Enstitüsünden; 

(6) Rektörlüğe bağlı Yabancı Diller Yüksekoku
lu, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken, Gaizantep 
Mühendislik Fakültesine bağlanan Gaziantep Mes
lek Yüksekokulu ile Kahramanmaraş Meslek Yük
sekokulundan; 

Oluşur. 
b) Orta Doğu Teknik Üniversitesi Lisansüstü 

Eğitim Fakültesi kaldırılmıştır. 
BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye?.. Sayın Erginay, Sayın Evliya soru sora
caklar. 

Sayın Erginay, soru, buyurun efendim. 

AKÎF ERGlNAY — Sayın Başkanım, 7 nci mad
denin 2 numaralı bendinde, «Ankara Üniversitesi 
Eğitim Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluştu
rulan ve rektörlüğe bağlanan Eğitim Bilimleri Fa
kültesinden» dendiği halde şimdi görüldüğü üzere, 
bu maddenin 4 numaralı bendinde de «Rektörlüğe 
bağlı olarak yeni kurulan Eğitim Fakültesinden» de
miş. Oradaki birimler düştü mü, yoksa deminki mi 
yanlış geçti?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Evliya, buyurun efendim; siz de sorunuzu 

sorun, birlikte cevap isteyelim. 
HALİL EVLlYA — Efendim bu maddenin (b) 

bendinde «Orta Doğu Teknik Üniversitesi Lisansüs
tü Eğitim Fakültesi kaldırılmıştır» diyor. Lisansüstü 
eğitim yapmayacak mı Orta Doğu Teknik Üniversi
tesi?.. Onu soruyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Evliya. 
Sayın YÖK Temsilcisi, buyurun efendim. 
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YÜKSEKÖĞRETİM TEMSİLCİSİ GÜROL 
ATAMAN — Sayın Başkan; 

Önce Ankara Üniversitesinin Eğitim Bilimleri Fa
kültesi daha ziyade «Pedagojik Bilimler Fakültesi» 
diyebileceğimiz pedagojik formasyonu veren, öğret
menlik sertifikasını veren ve öğretmen - yönetici ye
tiştiren ibtiır falkültemizdıir. Oysa eğitim fakülte
leri tırnak (içerisinde «öğretmen fakülteleridir.» 
Öğretmen mesleğine eleman yetiştiren fakültele
rimizde. Öğretmenlik bir pedagojik formasyon
dur; fakat bunun bildiğiniz gibi, programının 
üç anaelemanı vardır. Birincisi, dal dersleri, ya
ni matematik hocalığı, matematik dersleri, fizik 
dersleri, sosyoloji dersleri, tarih dersleri gibi; bir pe
dagojik formasyon dersleri vardır, bir de genel kül
tür dersleri vardı. Bir öğretmenlik eğitim, öğretim 
programının üç anaelemanı vardır. Şimdi, eğitim fa
külteleri öğretmen yetiştirirler, Eğitim Bilimleri Fa
kültesi ise sadece pedagojik alanlarda çalışan ve bu
nun yöneticilerini, eğitim kurumlarının yöneticilerini 
ve planlayıcılarını yetiştiren bir fakültemizdir. 

Bu itibarla, Ankara Üniversitesinin Eğitim Bilim
leri Fakültesiyle Orta Doğu Teknik Üniversitemizin 
Eğitim Fakültesi birbirlerinden ayrı şeylerdir. Orta 
Doğu Teknik Üniversitesinde bir eğitim fakültesi 
yok idi ve bu bir öğretmen yetiştirme, yabancı dil
de eğitim yapacak olan liselerimize, ortaöğretim ku
rumlarımıza öğretmen yetiştirmek üzere kurulmuş 
üç eğitim fakültemizden bir tanesidir. Oysa Ankara 
Üniversitesininki daha ziyade pedagojik konularda 
uzmanlaşmış bir fakültemizdir. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesinin lisansüstü eği
timi yapılmayacak mı?.. Dendi. 

Bütün lisansüstü eğitim, öğretim enstitülerde 
toplandığı için bu gibi birimlerin eski üniversiteleri
mizde, 2547'deki mevcut diğer fakülte, yüksekokul 
ve diğerleri kaldırılmıştır. Söz gelişi Ankara Üniver
sitemizin Veteriner ve Ziraat Fakültelerindeki lisans
üstü yüksekokulları kaldırılmıştır. Orta Doğu Teknik 
Üniversitemizin lisansüstü fakültesi kaldırılmıştır, 
Hacettepe Üniversitemizin mezuniyet sonrası eğitimi 
fakültesi ve sağlık bilimleri eğitim fakülteleri kaldı
rılmıştır. Bunların tümü lisansüstü fakültelerdi, on
ların yerini bütün üniversitelerimizde Fen Bilimleri 
Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Sağlık Bilim
leri Enstitüleri yer almışlardır ve onlar bu eğitim ve 
öğretimi yürüteceklerdir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
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Sayın Sarıoğhı, buyurun efendim. 
PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkan; soru sor-

, mak istiyorum. 
8 inci maddede, gerekçesinde «Orta Doğu Teknik 

Üniversitesi özel yapısı icabı kuruluşunun aynen ko
runmasına dikkat edilmiştir. Ancak bu Kanun Hük
münde Kararnamenin 3 üncü maddesine uygun ola
rak, uygun fakültelerin yapısı değiştirilerek Fen -
Edebiyat Fakültesi oluşturulmuş» diyor ve virgülle 
devam ediyor. 

Şimdi, aşağıda 9 uncu madde var. Bu da Hacet
tepe Üniversitesiyle ilgilidir. Orada da diyor ki, 
«Yerleşmiş geleneği ve geçmişi olan Hacettepe Üni
versitesinde Edebiyat ve Fen Fakülteleri ayrı ayrı 
kurulmuştur.» 

Şimdi, eğer bu özelliklere dikkat edilecek tarz
da olmak isteniyorsa orada niçin birleştiriliyor, bu
rada neden ayrı ayrı fakülteler 'halinde konmak is
tenmektedir?.. Hem yerleşmiş geleneğine uygun ola
rak statükonun devam etmesi isteniyor, diğer bir 
yerde de buna karşı çıkılıyor. Şimd'i bir sistematik 
içerisinde bunları kurmak zordur. Bunun cevabını, ri
ca ediyorum. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu. 
Sayın YÖK Temsilcisi, buyurun efendim. 
YÜKSEKÖĞRETİM TEMSİLCİSİ GÜROL 

ATAMAN — Sayın Başkanım; 
Üniversitelerimizin dört tanesinde fen - edebiyat 

fakültesi yerine fen ve edebiyat fakülteleri kurulmuş
tur. Bunlar İstanbul Üniversitemiz, Ankara Üniver
sitemiz, Hacettepe ve Ege Üniversitelerimizdir. Bu 
'dört üniversitemizde fen dalı ve edebiyat dalı aynı 
derecede gelişmiş ve diğer üniversitelerim izdeki bu 
dallara tekabül edecek şekilde çok daha fazla geliş
miş olduklarından, bu fakültelerimiz ayrı ayrı tutul
muş, hatta bazı üniversitelerimizde adına «Edebiyat 
Fakültesi» denilmekten kaçınılmıştır, Dil - Tarih Coğ
rafya Fakültemizde olduğu gibi. 

Buna karşılık fen - Edebiyat fakültesi olmayan 
veya olduğu halde pek gelişmemiş olan üniversitele
rimizde kurulan temel fakülte fen - edebiyat fakülte
sidir. Hiçbir üniversitemiz fen - edebiyat fakültesi 
olmaksızın kurulmamıştır, bu ana taştır, ana birim
dir. Bütün diğer birimlerin temelini teşkil edecek 
olan birimdir ve Orta Doğu Teknik Üniversitemizde 
de bunun adı «Fen ve Edebiyat» iken, diğerleri ile 
birlikte hornojenleştirilerek «Fen - Edebiyat» haline 
getirilmiştir. 

Dediğim gibi diğer gelişmiş olan dört fakülte 
kendi isimleri ile bırakılmıştır; arz ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan, bir soru sor

mak istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Bilge buyurun efendim. 
NECİP BİLGE — Efendim, bu 8 inci maddenin 

(3) numaralı bendinde, «İdarî Bilimler Fakültesinin 
adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağ
lanan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesinden» ta
biri geçmektedir. «İktisadî ve İdarî» ifadesi Arapça 
nispet edatı kullanılmak suretiyle yapılmış bir terim
dir. 

Daha aşağıda bakıyoruz 9 uncu maddede «Ev 
Ekonomisi» tabiri geçmektedir, yani «İktisadî» teri
mi yerine «Ev Ekonomisi» denilmiş bulunmaktadır. 

Nihayet 10 uncu maddeve geliyoruz. 10 uncu 
maddenin (a) bendinde «Ankara İktisadî ve Ticarî 
İlimler Akademisi İstatistik ve Temel Bilimler Fa
kültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rek
törlüğe bağlanan Fen - Edebiyat Fakültesi, Ekonomi, 
İşletme, 'Maliye ve Yönetim Bilimleri Fakültesi...» de
nilmektedir. 

Burada da «İktisadî» tabiri kaldırılarak bunun 
yerine «Ekonomi» tabiri kullanılmış bulunmaktadır. 
Daha başka yerlerde de aynı durum mevcuttur. 

Acaba, 8 inci maddenin (3) numaralı bendindeki 
«İdarî Bilimler Fakültesinin» tabİrindeki nispet edatı 
olan (î)'nin kaldırılmak suretiyle ifade «İdare Bilim
leri Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan 
ve rektörlüğe bağlanan İktisat ve İdare Bilimleri Fa-
kültes'i'nden» şekline getirilemez mi?. 

Çünkü, bunun örneği aşağıdaki maddelerde gö
rülmüş bulunmaktadır. «•İktisadî» tabiri «Ekonomi
ye» çevrilebilir veya sadece «İktisat» olarak da ka
labilir. Böylece nispet edatı olan (i) ortadan kaldı
rılamaz mı? Zira Arapçadır o, Türkçesi «İdare ve İk
tisat Bilimleri» yahutta «Ekonomi bilimleri» oldu
ğundan, bu şekilde düzenlenmesi daha doğru olmaz 
mı?., 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 

Sayın YÖK temsilcisi buvurun efendim. 
YÜKSEKÖĞRETİM TEMSİLCİSİ GÜROL 

ATAMAN — Sayın 'Bakan, bu isimdeki bütün fa
külteler aynı isim altında toplanmıştır «İktisadî ve 
tdarî Bilimler Fakülteleri» olarak. Hiçbir yerde bu 
atlamanın yapılmadığını zannediyorum. 

Ancak, sayın konuşmacının belirttiği «Ekonomi, 
İşletme, Maliye...» vesaire bunlar eski fakültelerin 
isimleri idi, onun devamını okuvacak olursak so
nunda «... rektörlüğe bağlanan İktisadî ve tdarî Bi-
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lîmler Fa'kültesi'nden» der, yani bütün o fakülteler 
birleştirilerek bir tek fakülte yapılmıştır. Bazı fakül
teler bu şekilde ortadan kalkmış ve bir te'k fakülte
nin içerisinde erimiş bulunmaktadır. 

Biz bu şekildeki bir ifadeyi seçmiş bulunduk ve 
bunu bir müddettir de kullanıyoruz. Şimdilik değiş
mesini düşünmüyoruz; arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; 
8 inci madde ile ilgili bir önerge var; okutuyo

rum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 41 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamenin 8 inci maddesi birinci fıkrasının aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mehmet AKDBMÎR Zeki ÇAKMAKÇI 
Bekir Sami DAÇE Kemal DAL 

tsmail ŞENGÜN 

«a) Orta Doğu Teknik Üniversitesi; 
(1) Rektörlüğe bağlı Mühendislik, Mimarlık, 

Gaziantep Mühendislik ve Tıp Fakülteleririden;» 

BAŞKAN — Sayın Akdemir, bir açıklama yapa
cak mısınız efendim?.. 

MEHMET AKDEMÎR — îzin verirseniz Sayın 
Başkan, 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Akdemir. 
MEHMET AKDEMİR — Sayın Başkanım, de

ğerli üyeler; 
Görüşülmekte olan Kanun Hükmünde Kararna

menin 8 inci maddesinin (1) inci fıkrasına «... ve 
Tıp...» kelimesini ilave etmemizin nedeni,. Gazian
tep'le tıp fakültesi kurulması hususunda üç sene
den beri Orta Doğu Teknik Üniversitesinin çalışma
larıdır, 

Malumlarınız olduğu gibi ülkemizin altıncı büyük 
kenti olan Gaziantep, sağlık hizmetleri yönünden 
Kahramanmaraş, Urfa, Adıyaman, Hatay ve Malat
ya illerini de hinterlandına alarak, ülkemiz nüfusu-

„ nun büyük bir bölümüne sağlık hizmeti götürebilecek 
bir şehirdir. 

iBuridan öte ülkemizin Orta Doğuya açılan ticaret 
merkezi halinde olmasından başka, sanayi şehr'idir 
de. Sosyal durumu ve şehircilik hizmetleri ile geniş 
kitlelere hitap edebilecek bir yapıya da sahip oldu
ğundan, bir yandan ülkemizin ihtiyacı olan modern 
tıbbın gereği tıp doktorunun yetişmesine, bir yandan 
da yetişecek olan tıp tdktoru adaylarının sosyal ih
tiyaçlarına cevap verebilecek bir şehirdir. 

] Gaziantep ilimizde 400 yataklı Devlet Hastanesi, 
300 yatak kapasiteli Sosyal Sigortalar Hastanesi, 
125 yataklı Doğumevi, 125 yataklı Çocuk Hastalık
ları Hastanesi, 125 yataklı Göğüs Hastalıkları Has
tanesi ve üç özel hastane ile 1 500'e yakın yatak ka
pasitesi 'olan bir sağlık merkezi halindedir. 

Her ne kadar ülkemizde tıp fakültesi sayısı çok 
I gibi görünüyorsa da nüfus durumumuz göz önüne 
I alındığında ve tıp toktöru yetiştirebilmek için öğren

ci sayısının mecburî kısıtlı olmasından ihtiyaca ce
vap verebilecek düzeyde değildir henüz ülkemizde. 
Zaten tıp fakültesinin kurulması ile modern tıbbın 
uygulanacağı göz önüne alındığı için, Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, 15.4.1981 tarihinde 
1981/ 79 - 551 sayılı kararında aynen; 

«Ülkemizin modern tıp uzmanlarına olan gerek
sinimi, Gaziantep'te mevcut Amerikan Hastanesinin 
Üniversitemize devri konusundaki anlaşmalar ve 
Gaziantep'te bir tıp fakültesi kurulması hakkındaki 

J istekler ve potansiyel dikkate alınarak, Gaziantep'te 
Üniversitemize bağlı ve genellikle araştırmaya yöne
lik bir tıp fakültesi kurulmasını kararlaştırmıştır.» 
ibarelerini 1982 ve 1983 Malî Yılı Bütçe Raporları
nın 22 ve 14 üncü sayfalarını alarak bu hususta ka
rarlığını da belirtmiştir. 

Aynı Raporun devamında; «Altı akademik bölüm 
I ve Usan okulu ile faaliyetlerini sürdüren Gaziantep 

Mühendislik ve Temel ilimler Fakültesinde önü
müzdeki yıllarda Ankara'daki biomedikal mühendis
lik programı ile koordineli bir şekilde çalışacak olan 
Sağlık Bilimleri ve Teknolojisi eğitim ve öğretiminin 
başlatılması bir kurucu dekan ve yardımcı kadrosu 
ile sağlanacaktır.» demektendir, 

I 2547 sayılı YÖK Kanununda fakültelerin kanun
la kurulabileceği belirtildiğinden, Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi Mütevelli Heyetinin 15.4.1981 tarihinde 
Gaziantep'te tıp fakültesinin kurulmasını karar al
tına alması bugüne kadar uygulanamamıştır. 

Bu teklifimiz eğer Yüce Heyetiniz tarafından 
olumlu karşılandığı takdirde, bu alınmış olan karar 
da yerine getirilmiş olacaktır. 

Kaldı ki, Gaziantep'te tıp fakültesi tarihi 1 150 
seneliktir. Bunun için elimizde böyle bir kitap da 
var, 

Sayın Başkanım; 
Malumunuz olduğu gibi bugün Gaziantep biraz 

önce de arz ettiğim gibi Orta Doğunun önemli bir 
bilim merkezi olma yolunda büyük adımlar atmış-

J tır. Bu bilim merkezinin ilk ve esas çekirdeğini de-
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ğerli bir öğretim kadrosuna ve eksik olmasına rağ
men bir çok imkâna sahip olan Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi Gaziantep Mühendislik Fakültesi oluş
turmaktadır. 

Gaziaritep'in coğrafî konumunun önemi nedeniy
le de bu bilim merkezinin gelişmesinde önemli bir 
rol oynayacağına kuşku yoktur. Yavuz Sultan Se-
lim'in Mısır Seferini Gaziantep üzerinden yapması 
da bu ilin ooğrafî, tarihî ve stratejik önemini kanıt
layan çok mühim bir olaydır. 

Büyük Atatürk, üstün fedakârlıklar ve kahraman
lıklar gösteren Gaziantep halkına takdir ve şükran
larının ifadesi olarak bu ile «Gazi» unvanını tevcih > 
buyurmaları da bu şehre verilen önemi belirten çok 
üstün bir payedir. 

Gaziantep'in coğrafî ve tarihî önemi yanı sıra, 
birçok bilimsel kuruluşlar, özellikle sağlık kuruluşla
rı bakımından önemli gelişmelere sahne olmuştur. 

Geçen yüzyıllarda bu ilde bir tıp fakültesinin ku
rulduğunu ve bir süre hizmetini sürdürdükten sonra 
Ermeniler tarafından Beyrut iline taşındığı ilgili bel
gelerde mevcuttur. Daha sonra bu il Amerikan mis
yonerlerinin dikkatini çekmiş ve 1879 yılında da bu 
misyonerler tarafından Gaziantep'te Medical Depar-
tement Of Central Turkey College» adlı bir sağlık 
müessesesi kurulmuş ve hizmete sunulmuştur. 

Bir tıp fakültesi özelliklerini de kapsayan bu sağ
lık müessesesi uzun yıllar Gaziantep'lilere hizmet et
miş ve bu hizmetini bugün de sürdürmektedir. 

Bugün hizmetini sürdürmekte olan Gaziantep'te
ki Amerikan Hastanesi satın alınmak durumundadır 
veya Board Vakfı tarafından hibe edilecek durum
dadır, Gaziantep'te tıp fakültesi kurulduğu takdirde. 

Bundan başka, eğer bu fakülte kurulduğu takdir
de, Gaziantep, Ortadoğuya sağlık hizmetleri satabi
lecek durumdadır. Malûmlarınız olduğu üzere, Ame
rika ve diğer ülkelerde yükseköğretim çok pahalı bir 
metottur ve paralıdır. Eğer Gaziantep'te bu fakülte 
kurulursa, Ortadoğuya hem sağlık hizmetleri götür
müş olacağız, hem de Ortadoğudan birçok öğrenci
leri de bu fakültede okutmak imkânına sahip olaca
ğız. 

Ülkemizde doktor açığı 1990'larda şu andakinin 
iki katına çıkmış olacaktır.- Tıp fakültesi sayısı her 
ne kadar çok gibi görünüyorsa da tıp fakültesinden 
öğrenci yetiştirebilmek çok zor bir iştir. Öğrenci sa
yısını artırmak başka, kaliteli öğrenci yetiştirebilmek 
veya tıp doktoru yetiştirmek başka şeydir. Bu neden
le, bu önergemizi Yüce Kurulunuz tarafından göz 
önüne alınmasını arz ediyorum. I 
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Kaldı ki, Yükseköğretim Kurulu Başkanı ile ve 
Ortadoğu Teknik Üniversitesi Rektörü ile bizim mü
teaddit görüşmelerimizde, kesin olarak bunun 2547 
sayılı Yasaya gjre kanunla kurulmayacağını ve «Bu 
kanun, Yüce Meclisten çıktığı, takdirde (Kendilerinin 
ifadelerini aynen arz ediyorum) Bizim bu fakülteleri 
yaygınlaştırmak arzumuz vardır ve buna da katılaca
ğız» demişlerdir. 

Gene kaldı ki, Sayın Mehmet Gönlübol, bundan 
üç ay kadar önce Gaziantep'e teşriflerinde Sayın Sa
mi Daçe ile birlikte kendileriyle görüştük. Bu husus- , 
ta Gaziantep'te bir vakıf kurulmuştur. Kurulmuş olan 
vakfın büyük maddî katkıları da olacaktır ve kendi
leri orada, bize tekrar, bunun için özellikle çalışacak
larını da bildirmişlerdir. 

Ben, Yüce Heyetinizden bu «ve tıp» kelimeleriy
le çok kısa olan önergemize katılmanızı diler, hepi
nizi derin saygılarımla selamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akdemir. 
Önerge üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon, Sayın Akdemir'in önergesi üze

rinde görüşlerinizi lütfen açıklar mısınız?.. 

MİLLÎ EĞITÎM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, sayın 
arkadaşlarım; 

Sayın Akdemir ve arkadaşlarının, bu konudaki 
kanun teklifi, bundan bir müddet önce, bu hazırlık
ları yapıp Genel Kurula indirdikten sonra Danışma 
Meclisi Başkanı tarafından Komisyonumuza havale 
edilmişti. Kendilerine ve Danışma Meclisi Başkanlı
ğına bir yazı ile durumu aynen ^öyle ilettik. (Bu ya
zının Sayın Akdemir ve arkadaşlarına da iletilmiş ol
ması gerekir). «41 sayılı Kanun Hükmündeki Karar
name, Komisyonumuzda incelenmiş ve Genel Kuru
la sunulmuştur. Ancak, Kanun Teklifi şu anda ince-
lenememiştir. Genel Kurulda konu ele alındığı tak
dirde belki çözüm yolu bulma imkânı olabilir. Ol
madığı takdirde Kanun Teklifi,- Komisyonumuzca 
ele alınacaktır». Başkanlık kendilerine bu konuda 
bilgi vermişlerdir. Bizim bu konuda şu anda yapmış 
olduğumuz bir inceleme yoktur. Genel Kurulun tak
dirlerine sunuyoruz. 

BAŞKAN — Genel Kurulun takdirlerine sunu-
yorsunuz4 

AKİF ERGİNAY — Bir sorum var Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Sayın Erginay, soru önerge ile mi 
ilgili efendim?.. 

AKİF ERGİNAY — Evet Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, 2547 sayılı 

Kanuna göre, yalnız üniversiteler kanunla kurulabi
lir. Bir fakültenin kanunla kurulması söz konusu ol
mamak gerekir. 2547 sayılı Kanun bunu emretmek
tedir. Fakülteler, bir üniversitenin senatosunun kara
rı ve YÖK'ün muvafakati ile zannediyorum ortaya 
çıkar. Bu itibarla, burada re'sen bir fakültenin ku
ruluşuna ait kanun çıkartılrnaması gerekir zannedi
yorum. Bu hususta Komisyonun görüşü nedir?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Enginay. 
Sayın Hükümet Temsilcisi, Sayın Akdemir'in 

önergesi üzerinde görüşlerinizi rica ediyorum. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
NÂZIM ÇÖKER — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Yeni bir fakültenin kurulması birtakım etütleri 
gerektirmektedir. Gaziantep'te bir tıp fakültesinin ku
rulması henüz etüt edilmemiştir. Bu aşamada bu öne
riye katılmamız mümkün değildir. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Teşekkür ederim 
Sayın Temsilci. 

YÜKSEKÖĞRETİM TEMSİLCİSİ GÜROL 
ATAMAN — Sayın Başkan, Sayın Enginay'ın soru
suna- cevap vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Temsilci. 
YÜKSEKÖĞRETİM TEMSİLCİSİ GÜROL 

ATAMAN — 2547 sayılı Kanunun 5/f maddesi 
«Üniversiteler içinde fakülte, enstitü ve yüksekokul
lar Devlet kalkınma planları ilke ve hedefleri doğ
rultusunda ve yüksekiğretim planlaması çerçevesinde 
Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü veya öne
risi üzerine kanunla kurulur.» der. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
MEHMET AKDEMİR — Sayın Başkan izin ve

rir misiniz?... 
BAŞKAN — Bir soru mu var Sayın Akdemir?.. 
MEHMET AKDEMİR — Kısaca bir hususu arz 

etmek istiyorum Sayın Başkan. Sayın Hükümet Tem
silcisi bu konunun etüt edilmediğini söylediler. Buna 
cevap vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Akdemir. 
MEHMET AKDEMİR — Sayın Başkanım, de

ğerli üyeler; 
Biraz önce Sayın Hükümet Temsilcisi, Gaziantep' 

te tıp fakültesi kurulması hususunun etüt edilmedi
ğinden bahsettiler. Oysa, Yükseköğretim Kurulu ve 
Ortadoğu Teknik Üniversitesi bu meseleyi üç sene
dir etüt etmiştir ve eğer 2547 sayılı Yasa çıkmamış 
olsa idi tıp fakültesi kurulmuş olacaktı Gaziantep'te 

ve bu sene de birinci senesini değil ikinci senesini 
doldurmuş olacaktı. 

Gene aynı üniversitenin, bu fakültenin kurulması 
hazırlıkları içerisinde olduğu ve birinci ve ikinci sö
mestr ders programları da burada yanımdadır. Ha
zırlıklarını bu kadar ilerletmişlerdir. 

Bütün bunlara rağmen, biz gene de 2547 sayılı 
Yasada «Kanunla kurulur» ibaresi yer almış oldu
ğundan, Yükseköğretim Kurula Başkanı ve Orta Do
ğu Teknik Üniversitesi Rektörü ile hatta Yükseköğ
retim- Kurulunun değerli üyelerinin bir kısmıyla da 
görüştük. Bunlar, kesin olarak katıldıklarını, Kanun 
çıktığı takdirde Orta Doğu Teknik Üniversitesi bu
na derhal hazır olduğunu ve hatta FKB dediğimiz 
1, 2, 3 üncü sınıflarının, şu anda hiçbir altyapıya ge
reksinim olmadan oku'tabilineceğini söylediler ve 
bunlar uzun zamandır hazırlık safhası bitmiş olan 
konulardır; ama 2547 sayılı Yasa çıkmamış olsa idi 
zaten Hükümetin de orada bir rolü olmayacaktı. 
Onun için «Hazırlıksız, etüt edilmedi» gibi bir görü
şe ben katılamıyorum. Lütfederseniz, üç senedir Ga
ziantep halkının beklentisidir bu. Şu anda ve hafta
lardır caddelerde tıp fakültesinin kurulması arzusu 
yazılarla dile getirilmiştir. Bunu esirgememenizi arz 
ediyorum. 

Saygılar sunuyorum efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akdemir. 
Sayın üyeler, Sayın Akdemir'in önergesine Hükü

met katılmamaktadır. Komisyon takdire bırakmakta
dır. 

Sayın Akdemir, önergesinde, Gaziantep'te yeni 
bir tıp fakültesinin kurulmasını istemektedirler. 

Önergenin dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Önergenin dikkate alınması kabul 
edilmiştir efendim. 

Sayın üyeler, önergeyi Komisyona gönderiyoruz. 

9 uncu maddeyi okutuyorum. 

Hacettepe Üniversitesi : 

MADDE 9. 

a) Hacettepe Üniversitesi; 
(1) Rektörlüğe bağlı Fen, Tıp, Diş Hekimliği, 

Eczacılık Fakültelerinden; 
(2) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Eğitim 

Fakültesi, Sosyal ve İdarî Bilimler Fakültesinin iki
ye ayrılmasıyla oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan 
Edebiyat Fakültesi ile İktisadî ve İdarî Bilimler Fa
kültesinden; 
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(3) Kimya Fakültesi ile Mühendislik Fakültesi
nin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağ
lanan Mühendislik Fakültesinden; 

(4) Zonguldak Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturu
lan ve rektörlüğe bağlanan Zonguldak Mühendislik 
Fakültesi, rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Gü
zel Sanatlar Fakültesinden; 

(5) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Ata
türk İlkeleri ve İnkılap Tarihî Enstitüsü, Sosyal Bi
limler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bi
limleri Enstitüsü, Nöroloji Bilimleri ve Psikiyatri 
Enstitüsü, Nükleer Bilimler Enstitüsü, Çocuk Sağlığı 
Enstitüsü, Nüfus Etütleri Enstitüsü, Onkoloji Ensti
tüsünden; 

(6) Rektörlüğe bağlı Fizik Tedavi ve Rehabili
tasyon Yüksekokulu, Hemşirelik Yüksekokulu, Ev 
Ekonomisi Yüksekokulu, Sağlık Teknolojisi Yüksek
okulu, Temel Bilimler Yüksekokulunun adının değiş
tirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Ya
bancı Diller Yüksekokulu, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığına bağlı Sosyal Hizmetler Akademisinin 
Yüksekokula dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rek
törlüğe bağlanan Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı Ankara Sağ
lık İdaresi Yüksekokulu ile Hacettepe Üniversitesi
nin aynı adlı Yüksekokulunun birleştirilmesiyle oluş
turulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık İdaresi Yük
sekokulu ile rektörlüğe bağlı iken Mühendislik Fa
kültesine bağlanan Meslekî Teknoloji Yüksekokulun
dan; 

(7) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken, rektör
lüğe bağlanan Ankara Meslek Yüksekokulu, Zongul
dak Mühendislik Fakültesine bağlanan Zonguldak 
Meslek Yüksekokulu, Zonguldak Ereğli Meslek Yük
sekokulu, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı iken, 
Güzel Sanatlar Fakültesine bağlanan Ankara Devlet 
Konservatuvarından; 

Oluşur. 
b) Hacettepe Üniversitesi Mezuniyet Sonrası Fa

kültesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi kaldırılmıştır. 
BAŞKAN — Dokuzuncu madde üzerinde söz is

teyen sayın üye?.. Yok. Dokuzuncu maddeyi Komis
yondan geldiği biçimde oylarınıza sunuyorum efen
dim. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Sayın üyeler; 8 inci madde üzerinde Komisyon 
Başkanlığından gelen yazıyı okutuyorum. 
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Yüce Başkanlığa 
MADDE 8. — (a) fıkrası 1 numaralı bendinin 

teklifteki şekilde kabulü uygundur. 
Selçuk KANTARCIOĞLU 

Millî Eğitim Komisyonu 
Başkanı 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Akdemir'in 
önergesini dikkate alınmak üzere kabul etmiştiniz. 
Komisyon, 8 inci maddeyi bu biçimde düzenleyerek 
huzurunuza getirmiş bulunmaktadır. Bu 8 inci mad
denin l'in düzenlendiği biçimde okuyorum : 

«Rektörlüğe bağlı Mühendislik, Mimarlık, Gazi
antep Mühendislik ve Tıp Fakültelerinden» şeklinde 
yeni bir düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme biçi
miyle 8 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum efendim. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 8 inci madde 
kabul edilmiştir. 

Gazi Üniversitesi : 
MADDE 10. — Ankara'da Gazi Üniversitesi 

adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. 
Gazi Üniversitesi; 
a) Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi 

İstatistik ve Temel Bilimler Fakültesinin adının de
ğiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan 
Fen - Edebiyat Fakültesi, Ekonomi, İşletme, Maliye 
ve Yönetim Bilimleri fakülteleri ile Malî Bilimler ve 
Muhasebe Yüksekokulu, Bankacılık ve Sigortacılık 
Yüksekokulunun birleştirilmesiyle oluşturulan ve rek
törlüğe bağlanan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakülte
sinden; 

b) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Gazi Yüksek 
Öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesi, An
kara ve Zonguldak Ereğlisi Yabancı Diller Yükseko
kullarının ve Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı An
kara Ondokuz Mayıs Gençlik ve Spor Akdemisinin 
bu fakültenin ilgili bölümlerine katılmasıyla oluştu
rulan ve rektörlüğe bağlanan Gazi Eğitim Fakülte
sinden; 

c) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Ankara Yük
sek Teknik Öğretmen Okulu ile Endüstriyel Sanatlar 
Yüksek Öğretmen Okulunun birleştirilmesiyle oluş
turulan ve rektörlüğe bağlanan Teknik Eğitim Fakül
tesi, Ankara Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu 
ve Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulunun bir
leştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan 
Meslekî Eğitim Fakültesinden; 
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d) Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi
ne bağlı iken rektörlüğe bağlanan Tıp, Diş Hekimliği 
ve Eczacılık Fakültelerinden; 

e) Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Aka
demisinin Elektrik, Makine, İnşaat, Kimya, İşletme 
Mühendisliği ve Mimarlık fakültelerinin birleştiril
mesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mühen
dislik - Mimarlık Fakültesinden; 

f) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal 
Bilimler Enstitüsü,_._ Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü ile Kazaları Araştırma ve Önle
me Enstitüsünden; 

g) Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi
ne bağlı Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksekoku
lunun, adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Rektör
lüğe bağlanan Basın Yayın Yüksekokulundan; 

h) Gazi Eğitim Fakültesine bağlı olarak yeni ku
rulan Eğitim Yüksekokulu, Millî Eğitim Bakanlığına 
bağlı Bolu, Kırşehir, Kastamonu Eğitim Enstitüleri
nin adlarının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Gazi 
Eğitim Fakültesine bağlanan Bolu Eğitim Yükseko
kulu, Kastamonu Eğitim Yüksekokulu, Kırşehir Eği
tim Yüksekokulu, Erkek Sanat Yüksek Öğretmen 
Okulunun adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Tek
nik Eğitim Fakültesine bağlanan Sanat Eğitimi Yük
sekokulu; Kız Sanat Yüksek Öğretmen Okulunun 
adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Meslekî Eği
tim Fakültesine bağlanan Kız Sanat Eğitimi Yüksek
okulundan; 

(1) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken rektör
lüğe bağlanan Kırşehir Meslek Yüksekokulu, Bolu 
Meslek Yüksekokulu, Maliye Bakanlığına bağlı Ma
liye Meslek Yüksekokulunun adının değiştirilmesiyle 
oluşturulan ve İktisadî ve İdarî Bilimler ^Fakültesine 
bağlanan Maliye Yüksekokulu, Ankara İktisadî ve 
Ticarî İlimler Akademisine bağlı Bolu Sevk ve İda
recilik Yüksekokulunun adının değiştirilmesiyle oluş
turulan ve İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesine bağ
lanan Bolu İdarî Bilimler Yüksekokulu ile Başbakan-
lıj*a bağlı iken İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesine 
bağlanan Tapu - Kadastro Meslek Yüksekokulundan; 

Oluşur. 

BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?... Sayın Eroğlu, Sayın Tutum, Sa
yın Bayer ve Sayın Uyguner'in sorusu var efendim. 

Buyurun Sayın Eroğlu. 
HAMZA EROĞLU — Şimdi' efendim, 10 uncu 

maddeyi Hükümetten gelen şekliyle Komisyondan 
gelen şekil arasında fark aradım, dikkatimi çekmedi. 

Bu fafkı soracağım. Acaba bu fark Hükümetten ge
len metinde, Ankara'da değil de, özel isimden son
ra bir apostrof işaretinin ayırması şeklinde midir di
ye düşündüm; fakat daha sonra 16 ncı ve 18 inci 
maddelerde de bu ayrım yapılmış, yani gerekirse 16 
ve 18 inci maddelere uygun olarak Komisyondan ge
len şekilde bir imlâ düzeltmesi yapılması gereğini 
belirtmek istedim. Bu bir. 

İkincisi; bu bir sorudur; Gazi Üniversitesinin ku
ruluşu bir hayli eskilere dayanmaktadır ve bu Üni
versitenin kuruluşunda bir de hukuk fakültesinin ku
rulması öngörülmüştü, çünkü bu üniversitenin ele
manlarının büyük bir çoğunluğunu hukukçular teş
kil etmekteydi, hatta ilk hazırlık sırasında böyle bir 
hukuk fakültesinin kuruluşu söz konusu olduğu hal
de ondan vaz geçilmiştir elimizdeki mevcut metinde. 
Bunun sebebini de öğrenmek istemekteyim. 

Sayın Başkanını, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 
Sayın Tutum buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım, burada eği

tim okulları veya fakülteleri konusunda Hükümetin 
bir tercihi mi söz konusu olmuştur?.. Bunu öğren
mek istiyorum. Yurdumuzda en çok şikâyet edilen, 
öğretmenlerin formasyon farklılıklarıdır, öğretmenlik 
formasyonu veren kaynaklardaki farklılıklardır. Kor
karım ki, Sayın Bayer'in yaptığı bir konuşmada de
vindiği formasyonu belirlemesi burada büsbütün ka
rışık hale gelmektedir. Teknik eğitim ve meslekî 
eğitim fakültesi kurulmaktadır. Bu iki fakülteden çı
kışlı olanlar farklı bir şekilde personel hukuku açı
sından rejime tabi tutulabilirler, bu konuda şimdi
den duyamıyorum. Biri teknik eğitim fakültesidir di
keri meslekî eğitimdir. Acaba bunu düşünerek mi 
koydular?... Eğitim yüksekokulu nedir?... Bunun da 
açıklanmasını rica ediyorum. Bu kadar çok çeşitli 
yüksekokul ve fakülte eğitimi konusunda sürdürül
mesi Hükümet tercihi midir?... Teşekkürler. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Buyurun Sayın Bayer. 
MUHSİN ZEKÂ1 BAYER — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; 
Kanun Tasarısının tümü hakkındaki görüşme

lere başlarken belirttiğim izahatta; ülkemizin ta
rım, veteriner hizmetleri ve ormancılığın bir bütün 
olduğu ve ülke yüzeyinde müşterek çalışmasını ve 
müşterek teknik eleman işbirliğinin ihtiyaç olduğu
nu belirtmiştim. Bu ihtiyacı belirtirken de, YÖK ku
rulmadan evvel Türkiye'de beş züraat fakültesi var
ken, ilaveten altı ziraat fakültesi kurduğunu, veteri-
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ner hekimliği fakültesi dört tane iken, üç tane ilave 
ettiğini; fakat buna mukabil Türkiye'de hayatî prob
lemlere haiz ormancılık konusunda iki fakülteye hiç
bir ilave yapmadığını açıklamıştım. Bence bunun üç 
anaesprisi vardır. Birincisi, teknik eleman ihtiyacı
dır. Eğer 1981 - 1982 - 1983 eğitim planlarını açtı
ğımız zaman, ormancılıkta personel ihtiyacının bu
lunduğu açık ve seçik gözükmekte ve yine elimdeki 
üç tane raporda Orta Doğu Teknik Üniversitesinde 
profesör Parlar'ın orman fakültesi kurulması için 
raporu var, Ege Üniveristesinde orman fakültesi ku
rulması için raporu var. Bolu'da orman fakültesi ku
rulması için raporu var, Antalya'da orman fakültesi 
kurulması için rapor var. 

Şimdi bütün bu raporları bırakalım, ihtiyaç ne
dir?... İhtiyaç, ormancılıkta daha değişiktir, çünkü 
ormanlar Devletindir. Ormanlar Devletin ormanları 
olduğuna göre, Devletin elemanı ormanı koruması 
lazımdır. Bu da mühendisle olacaktır. Eskiden tekni
ker dediğimiz, teknisyen dediğimiz, orman mühendis 
muavini dediğimiz bir sınıf vardı. 5 seneden beri bu 
sınıflar tamamen kapatıldı. O halde bir teknik elema
na ihtiyaç var. Bugün orman fakültelerinde iki tip 
eğitim yapılıyor. Bir, orman sanayi mühendisliği var, 
bir de orman mühendisliği var. Orman sanayi mü
hendisliği konusunda fazla ileri gitmeyeceğim, çünkü 
Türkiye'de bugün orman sanayiinde 29 tane devletin 
tesisi var. Aşağı yukarı üç bin tane de küçük sana
yi var. Bunun için yetiştirilen eleman İstanbul Or
man Fakültesi ve Karadeniz Üniversitesi Orman Fa
kültesi yeter; fakat genel orman mühendisliği için 
bugün beş bin hektara bir orman mühendisi düştü
ğü zaman açık 15 bin teknik elemandır.. Onun için 
hususu ormancılık mıntıkaları bakımından da göz 
önüne aldığımız zaman, önerimizde iki bölgede or
man fakültesinin kurulması gerektiğini söylüyoruz. 
Akdeniz iklim rejonunda ki, bugün Bari'de, Marsil
ya'da, Tunus'ta, Suriye'de hep orman fakülteleri var
dır, bizde Akdeniz orman iklim zonunda hiçbir orman 
fakültesi yoktur. Onun için Antalya'yı teklif ediyo
rum ve Antalya'nın özellikleri bakımından bilhassa 
orman yangınlarıyla mücadele ve bunun yanında 
ormanın teknik işletmecilikle, bir de şimdi Gazi Üni
versitesi dolayısıyla belirttiğim ve bu konuda dört 
tane de rapor var. Ankara'da bir arit ve sami arit 
bölgeler ormancılığı; bu kurak bölge ormancılığıdır. 
Bugün artık iklimler değişiyor; insanların hayatı ye
şile muhtaç olduğumuzdan değişiyor. Erozyon top
rakların sular ve rüzgârlarla sürüklenmesi meselesi 
işte bu arit mıntıkada, kurak bölgede oluyor. Orta 

Anadolu tamamen buna bir ihtiyaç gösteriyor. Bu or
man fakültesinin burada kurulmasına büyük ihtiyaç 
var. Teknik eleman bakımından ihtiyaç var, araştır
ma bakımından ihtiyaç var ve Türkiye'nin tarımla 
işbirliği bakımından* tarımın Sigortası olan ormancı
lık bakımından ihtiyaç var ve bu ihtiyacı giderecek 
teknik öğretim kadrosu da hazır, ormancılık araş
tırma enstitülerinde ve halen bugün orman fakülte
sinde, yalnız İstanbul Orman Fakültesinde 22 tane 
profesör, 21 tane doçent, 17 tane doçentlikten pro
fesörlüğü bekleyen profesör var; daha öğretim gö
revlisi, araştırması elemanını saymadım. Bu bakım
dan lütfedip Sayın Genel Kurulun Ankara'da Gazi 
Üniversitesi için de orman fakültesini, Antalya'da 
bir orman fakültesinin kurulması için yardımcı ol
manızı dilerim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın üyeler; 10 uncu maddeyle ilgili önergeler 

var ki, birisi Sayın Bayer'e aittir. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, sorum 

var. 
BAŞKAN — Sayın Uyguner, soruyu bilahara sor

duracağım. Yalnız bir konuyu öğrenmek istiyorum; 
Sayın Bayer de konuşmasında açıkladılar; bir öner
ge ile iki maddede ilave istiyorsunuz Sayın Bayer... 

MUHSİN ZEKÂ! BAYER — Sayın Başkan, Ga
zi Üniversitesi için ayrı, Antalya için ayrı önerge ve
receğim Sayın Kuzuoğlu ile birlikte efendim. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi müsaade ederseniz 
1 inciyi okutalım, Antalya için de ayrı önerge vere
ceksiniz. Bu duruma göre oldu efendim. 

Sayın Uyguner buyurun efendim. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, ben 

10 uncu maddenin «a» bendinin yazılış şeklinde bir 
tereddüdüm var, bunun açıklanmasını istiyorum. 

Burada diyor ki, «Ankara İktisadî ve Ticarî İlim
ler Akademisi İstatistik ve Temel Bilimler Fakülte
sinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektör
lüğe bağlanan Fen - Edebiyat Fakültesi, Ekonomi, 
İşletme, Maliye ve Yönetim Bilimleri Fakülteleri ile 
Malî Bilimler ve Muhasebe Yüksekokulu, Banka
cılık ve Sigortacılık Yüksekokulunun birleştirilmesiy
le oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İktisadî ve İdarî 
Bilimler Fakültesi'nden»; tabiri geçmekte. Tereddü-
tüm şuradan ileri geliyor; bu başta sayılan Ankara 
İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisinden Maliye ve 
Yönetim Bilimleri Fakültelerine kadar; burada «ile» 
tabiri var. Acaba bunların hepsinin birleştirilmesiyle 
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mi Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler Fakültesi kurul
muş oluyor* yoksa bu. «ile» edatı sonrasında gelen 
Malî Bilimler ve Muhasebe Yüksekokulu, Bankacı
lık ve Sigortacılık Yüksekokulunun birleştirilmele-
riyle mi bu İktisadî ve Ticarî İlimler Fakültesi te
şekkül ediyor?... Yani; bunların hepsi mi İktisadî ve 
Ticarî İlimler Fakültesini oluşturuyor, yoksa «ile» 
edatından öncekiler ayrı ayrı fakülteler olarak kalıp, 
ondan sonrakiler rrii İktisadî ve İdarî Bilimler Fakül
tesini oluşturuyor?... Bunu öğrenmek istedim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Buyurun Sayın Komisyon. 
Konuşmaları ve sorulan cevaplandırınız efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; 
Sayın Hamza Eroğlu Hocamızın, ben daha önce nok
sanları açıklamış olduğum zaman da arz etmiştim, en
dişelerini gidermeye çalışmıştım o zaman, «i» fıkra
sında rektörlüğe bağlı Edebiyat - Fen, Sosyal Bilim
ler, İktisat, işletme, Hukuk ve Yüksekokulu bunlar 
dahil olmadığı için sol tarafta, ikisi aynı yazıldığı için 
bunun esas metinde, Hükümet metninde Kanun Hük
münde Kararname metninde kalması gerekiyordu, 
onu açıklamıştım efendim. O bakımdan bu taraftaki 
onun aynı değildir. 10 uncu maddede böyle bir de
ğişmeye zaruret vardır diye arz etmiştim efendim. 
Tekrar 16 ncı madde zaten malum, M'imar Sinan ay
nen onun gibidir; fakat 18 inci maddede de, sayfa
yı çevirdiğimiz zaman Hükümet Teklifinde, Demirci 
Eğitim Yüksekokulundan sonra, Erkek Sanat Yük
sek öğretmen Okulunun adının değiştirilmesiyle oluş
turulan ve Buca Eğitimi Fakültesine bağlanan Sanat 
Eğitim Yüksekokulu yoktur. Yanlış işlenmiştir. O ba
kımdan, düzeltmede de arz etmiştim efendim, ho
cam herhalde kabul buyururlar. 

İkincisi; efendim Sayın Arkadaşımız Tutum'un 
üzerinde esrarla durduğu bir konu var, bunu biraz 
açıklığa kavuşturmak istiyorum. 

Öğretmen yetiştiren müesseseler şimdi tamamen 
«Eğitim Fakültesi» adı altında birleştirilmiştir. An
kara Üniversitesi Eğitim Fakültesinde yetiştirilenler 
ise, öğretmenlik dışında, öğretmenlik sertifikası ve
ren; fakat öğretmen yetiştirmeyen ki, zamanında bun
lar, Eğitim Fakültesi Gazi Eğitim Enstitüsünün bir 
devamı olarak düşünülmüşse de, sırf üniversitenin 
zamanında katı davranışı karşısında o zaman Eğitim 
Fakültesi şeklinde ve «Eğitim İdaresi, Eğitim Plan
laması, Rehberlik, Okul Psikologluğu, Halk Eğitimi» 

diye değişik bölümler altında Fakülte halinde kalmış
ta'. Şimdi bunlar «Eğitim Fakültesi» ile «Eğitim Bi
limleri Fakültesi» adı altında iki fakülte halindedir
ler; arz ederim efendim. 

Son olarak Sayın Uyguner'in bahsetmiş olduğu 
husus.... 

CAHİT TUTUM — Eğitim Yüksekokulu vardı 
Sayın Başkanım.... 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Öyledir efendim. 10 un
cu maddedeki Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler Aka
demisi istatistik ve Temel Bilimler Fakültesinin adı 
değiştirilmiş, bu Rektörlüğe bağlanmış, Fen ve Ede
biyat Fakültesi olmuştur. 

Ayrıca Ekonomi, İşletme, Maliye ve Yönetim (Bu 
özel okulların devrinden sonradır, bu değişik fa
külteler bir araya gelmişti) Bilimleri Fakülteleri ile 
Malî Bilimler ve Muhasebe Yüksekokulu, Banka
cı lik ve Sigortacılık Yüksökokulu diye bu okullar 
vardı. Bunların hepsi Rektörlüğe bağlanmış, İktisa
dî ve İdarî Bilimler Fakültesi haline gelmiştir efen
dim. 

Başka sorular varsa, arkadaşımız bu konuda ge
reken cevabı verecektir efendim. 

CAHİT TUTUM — Eğitim Yüksekokulu Sayın 
Başkanım... 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — iki yıllık eski Eğitim 
Enstitülerinde bulunan talebelerin devamı bakımından 
bundan sonra yüksek tahsil olacağı için, halen Eğitim 
Enstitülerinde bulunan taleblerin devamı bakımından 
devam eden bir durumdur, Eğitim Yüksekokulu; ya
ni iki yıllık eğitim enstitüleridir efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 10 uncu madde üze
rinde önergeler var. Biraz evvel gerekli düzeltmeyi 
yaptık... 

HAMZA EROĞLU — Bir sorumuz daha vardı; 
hukuk fakültesi kurulması... 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Bu soruyu arkadaşımız 
cevaplandıracaklar. 

BAŞKAN — Sayın YÖK Temsilcisi, buyurunuz 
efendim. 

YÜKSEKÖĞRETİM TEMSİLCİSİ GÜROL 
ATAMAN — Sayın Başkan, mümkün olduğu ölçüde, 
bunların istisnası olabilir, büyük şehirlerimizde aym 
fakülteleri kurmamaya özen gösterdik. Ankara'da bir 
hukuk fakültesi kurarsanız Konya'da veya Diyarba
kır'da hukuk fakültesini daha on sene harekete ge-
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çiremezsiriiz. Doğrudur, Ankara'ya bir hukuk fakül
tesi kurulabilir; fakat fakülteleri takdir ederdiniz ki 
biz hocalarımıza değil memlekete kurmamız gerek'ir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, önergeleri okutuyorum efendim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Yüksek öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 

Kanun Hükmündeki Kararnamemin Kabulüne Dair 
Kanun Tasarısının 10 uncu maddesinde açıklanan 
Gazi Üniversitesi içinde yeni bir orman fakültesi ku
rulması için (a) fıkrasında sayılan fakülteler içinde 
orman fakültesi adının yazılmasını arz ederim. 

Muhsin Zekâi BAYER 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kanun Hükmündeki Karar
namenin 10 uncu maddesinin (a) bendinin aşağıda ya
zılı olduğu şekilde düzenlenmesini arz ve teklif ede
riz. 

' Saygılarımızla. 

Bahtiyar UZUNOĞLU M. Fevzi UYGUNER 

«Gazi Üniversitesi; 
a) Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi 

İstatistik ve Temel Bilimler Fakültesinin adının de
ğiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan 
Fen - Edebiyat Fakültesi, Ekonomi, İşletme, Maliye 
ve Yönetim Bilimleri Fakülteleri ile Malî Bilimler 
ve Muhasebe Yüksekokulunun adının değiştirilme
siyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İktisadî ve 
idarî Bilimler Fakültesi'nden;» 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Hükmündeki Karar

namenin 10 uncu maddesinin (g) bendinin aşağıda 
yazılı şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Bahtiyar UZUNOĞLU M. Fevzi UYGUNER 

«g) Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi
ne bağlı Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulundan 
ve Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksekokulunun 
adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe 
bağlanan Basın - Yayın Yüksekokulundan;» 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkanım, 
bir hususu tashih etmek istiyoruz, (g) bendiyle il
gili önergemizde yanlışlıkla ve zaman darlığı dolayı
sıyla «Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi
ne bağlı» denmiş, «Fakültesine bağlı» olarak bunu 
düzeltmek istiyoruz. 

(a) bendiyle ilgili birinci önergemizde de, anla
şılmasını daha kolaylaştırmak bakımından «Fen ve 

Edebiyat Fakültesinden» sonra noktalı virgül koymak 
istiyoruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Bayer, biraz evvelki konuşmanızda öner

geniz üzerinde gerekli açıklamayı yapmıştınız. Ye
ni bir açıklama yapacak mısınız efendim?... 

MUHSİN ZEKÂİ BAYER — Hayır efendim. 
HAYATİ GÜRTAN — Önergenin lehinde söz 

istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Gürtan. 

HAYATİ GÜRTAN — Sayın Başkan, değerli 
üyeler; 

Efendim, önergenin lehinde konuşmak istiyorum. 
Biliyorum, yeni bir fakülte açılmasını savunmak ol
dukça zor bir olay; ancak sizin sabrınızı taşırmadan 
ve Sayın Bayer'in söylediklerini de tekrar etmeden, 
mümkün olduğu kadar çok kısa olarak gerekçelerini 
arz etmeye çalışacağım. 

Neden yeni orman fakültelerine ihtiyaç var?... 
Lütfen bu açıklamamı Antalya için de yaptığımı ka
bul buyurun. Konuyu birkaç yönüyle ve satırbaşlarıy
la arz etmeye çalışayım. 

Bir defa ülkenin ormancı personele ihtiyacı var. 
20 küsur milyon hektar ormana sahibiz. Almanya'da 
5 bin hektara dev işletme derler ve mutlaka başında 
en azından bir teknik eleman bulunur. Bizde bu sa
hanın en küçüğü 15 bin hektardır, en büyüğü 100 kü
sur bin hektara kadar çıkar. Mevcut iki Fakültemi
zin yetiştirdiği elemanlar kâfi gelmemektedir. Kâfi 
gelmektedir; ancak arz ettiğim gibi 100 küsur bin 
hektarlık sahalara bir veya iki teknik eleman vermek 
şekliyle kâfi gelmektedir. 

İkincisi; ekolojik şartlar, ülkenin meteorolojik, 
topografik ve bilhassa yetişme muhiti şartları mutlaka 
belli bölgelerde belli disiplinlere ağırlık verecek fa
kültelerin açılmasını gerektiriyor. 

Yurdumuzda bildiğiniz gibi yedi iklim zonu var. 
Tabiî bunu yedi olarak söyleyemiyoruz; ama halen 
Karadeniz kuşağında Istan'bul ve Trabzon Orman 
Fakültelerimiz var. Bunun dışında Türkiye'de orman
cılık eğitimi yapan bir yükseköğrenim kurumu yok. 
Orta Anadolu, Ege'yi ve Doğu Anadolu'yu da içine 
alacak ve bilhassa istep ormancılığına, ağaçlamaya 
ağırlık verecek bir fakülteye ihtiyaç şiddetle duyu
luyor ve bu yıllardan beri duyuluyor. 

özellikle altını çizerek Sayın Komisyona ve Sa
yın Hükümet Temsilcisine bildirmek istiyorum, bu 
durup dururken ortaya çıkmış bir olay değildir. Böy-
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le bir önerge de, belki bir fakülte . açarız şeklinde 
bir düşüncenin kesinlikle mahsulü değil. Yıllardan be
ri bu konu üzerinde uğraşılıyor, çeşitli raporlar dü
zenlenmiş durumda. Bunu Sayın Bayer biraz evvel 
arz ettiler. 

Antalya yöresi bambaşka bir ekolojik şarta sa
hip. Problemler tamamen değişik. 

işte bu nedenlerle biz diyoruz ki, iki orman fakül
tesi daha kurulduğu takdirde memlekette ormancı
lığın geliştirilmesi ve genişletilmesi daha rasyonel bir 
baza oturtulabilir. 

Ayrıca, mevcut orman fakültelerinde bir yığılma 
vardır. Bu yığılma ülkenin koşullarına göre bir yerde 
doğal olarak kabul ediliyor. 300 küsur kişi vardır. 
Sosyal bilimlerde bu kadar kalabalık bir kitleyi eğit
mek belki bir anfide mümkün oluyor; ancak uygu
lamalı laboratuvar çalışması, arazi çalışması yapacak 
bir bilim dalında, bir disiplinde bu mümkün olmu
yor. Belli oranda kaydırılmasında yarar var. Ben 
yine izninizle Almanya'dan örnek vereyim :- En 
kalabalık sömestr, en kalabalık sınıf 30 kişiyi aşmaz. 
30 kişiyi aştığı zaman başka bir fakülteye gönderi
lir. 

Peki bunları söyledikten sonra, ne ile açacağız; 
kaynak var mı?... İşte şimdi onu arz edeyim izniniz
le : 

Gerek Ankara'da, gerek Antalya'da bir fakülte 
açmanın ön koşulu olan öğretim üyesi sıkıntımız 
yok. Biraz evvel Sayın Bayer arz ettiler; bugün ts-

- tanbul Orman Fakültesi Ankara'yı rahatlıkla besle
yebilecek durumda. 

Antalya : Gerek İstanbul'dan, gerekse bugün, bi
raz sonra arz edeceğim, Ankara'da yardımcı doçent 
seviyesinde olan 12 tane orman mühendisi arkadaş 
var; bunlar dış ülkelerde, yurt içinde doktora çalış
ması yapmış deneyimli arkadaşlar; bunlardan yarar
lanmak her zaman mümkün. 

İkinci konu olarak binaya gelince : Bir fakülte-
•nin açılması için mutlaka bir eğitim yeri lazım. Bu 
hem Ankara'da, hem Antalya'da hazır durumda ve 
bir fakülte için yapıl'mışcasına bu işe uygun. Anka
ra'da Ormancılık Araştırma Enstitüsünün yeni taşın
dığı bina vardı; salonlarıyla, laboratuvarlarıyla, her 
şeyiyle bir fakülteyi rahatlıkla barındıracak durum
dadır. Keza Antalya'da Orman Baş Müdürlüğü için 
yapılan bina bu işe tamamen uygun vaziyettedir. 
Laboratuvar araç, gereç.. Keza bunlar da bu saydı
ğım iki yörede de mevcuttur. 

İşte bu arz ettiğim hususları gerek Komisyon, ge
rek Hükümet Temsilcimiz ve başta siz sayın üye

lerimiz, lütfen objektif olarak değerlendirin ve bu 
iki yörede birer orman fakültesinin açılmasına izin 
verin. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürtan. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Aleyhinde Sayın Baş

kan. 
TANDOĞAN TOKGÖZ — Ben de aleyhinde ko

nuşacaktım Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Devrimsel. 

FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkanım, de
ğerli üyeler; 

Ben aleyhte olarak söz aldığım bu konuşmamı, 
bu önergeye hasren değil, çeşitli yerlerde fakülteler 
kurma önergelerinin tümüyle de ilgili olarak yapa
cağım. 

Ben zaten YÖK'ün son zamanlarda Türkiye'nin 
çok çeşitli yerlerinde adeta ortaokul, lise açar gibi 
fakülte açmaya yönelik çalışmalarını şahsen olumlu 
bulmuyorum. Şu bakımdan bulmuyorum : 

Türkiye'de halkımız Devletine sonsuz bir güven 
duygusuyla, bağlıdır. Bu güven duygusunun doğal so
nucu, malını mülkünü satarak ünivertitede okutma
ya gönderdiği çocuğunun, Devletin açtığı bu üniver
siteden çıktığı zaman mutlaka devlet kapısında ek
mek bulacağını ümit etmektedir. Onun için bütün ma
lını, mülkünü satarak buna feda etmektedir. 

Devletin üniversitesinden mezun olan çocuğunun, 
Devletin gözü önünde sokaklarda diplomalı serseri 
gibi boş gezmesini düşünememektedir. Tıpkı Devle
tin radyosundan, televizyonundan reklamı yapılan 
bankerin dolandırıcı olabileceğini düşünemediği gibi... 

Şimdi, partiler dönemindeki milletvekillerinin tutu
mu gibi demiyorum da, tabiî her yönüyle üniversite, 
fakülte istemek, açıkça YÖK Kanununun 5 inci mad
desinin (f) fıkrasında belirttiği gibi; (Biraz evvel Sa
yın YÖK Temsilcisinin de açıkça ifade ettikleri gibi) 
«Yeni üniversiteler, üniversiteler içinde fakülte, ens
titü ve yüksekokullar, (Konsey tarafından özenle çı
karılmış bir Kanun YÖK Kanunu) devlet kalkınma 
planları ilke ve hedefleri doğrultusunda ve yüksek
öğretim planlaması çerçevesinde Yüksek Öğretim Ku
rumunun olumlu görüşü veya önerisi üzerine kanun
la kurulur.» deniyor. 

Şimdi Devletin kalkınma planları ilke ve hedef
leri (Bir sürü fakülte istenecek şimdi; ben zannedi
yorum bu Kanunun görüşülünceye kadar 10-15 tane 
fakülte burada kurulur.) tespit edildi mi? Bunlar bize 

[ sunuldu mu? 
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Ayrıca, Yükseköğrenim Kurumu gibi çok önem 
verilen bir kuruluşun yaptığı faaliyetleri tasvip etme
diğimi biraz evvel söylememe rağmen, (Kişilerin tu
tumu tasvip edilmez; ama kurum müessese olarak 
önemlidir, Devletin varlığıdır.) bu Kurumun olumlu 
görüşü tespit edildi mi, sunuldu mu da burada her 
il'e değişik özelliklerine göre bir fakülte kurma gay
reti içine girdik?.. 

Ben bu nedenlerle bu şekildeki, Devletin kalkınma 
planlarının ilke ve hedefleriyle Yükseköğrenim Ku
rumunun temel görüşü tespit edilmeden bir önergeyle 
fakülte kurma görüşüne karşıyım. Bu bir. 

Karşı oluşumun ikinci temel nedeni de, arz etti
ğim gibi, fakülte kurmak bir şey değil, fakülteden çı
kan eleman... Tıp fakültesi ayrı, Türkiye'de tıp ele
manına ihtiyaç var; ama dün bir arkadaştan öğren
dim, orman fakültesi mezunlarına iş bulunamıyor, 
iktisat fakültesi mezunları boşta geziyor, ziraat fakül
tesi mezunları boşta geziyor. Türkiye'de ilkokul me
zununa iş bulamazken, okutup okutup da Devleti
ne güven duygusundan yararlanarak üniversite diplo
masını eline verdiğimiz insanı sokakta boş bıraka
mazsınız. Devleti temelinden kundaklamaktır bu. 

Onun için bu konularda arkadaşlık, kişilere ya
ranmayı ayrı tarafa koymak, ülke ihtiyaçlarını bilim
sel olarak bir tarafta değerlendirmek lazım. 

Saygıyla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Devrimsel. 
Sayın Komisyon, Sayın Bayer ve arkadaşlarının 

önergesine katılıyor musunuz efendim? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; Ko
misyonumuza gelmeyen ve inceleme imkânı olma
yan konular hususunda karar yürütmemiz mümkün 
değildir. Esasen Kanunda vardır ve bundan sonra sa
dece bu değil, bu düzenlemenin dışında herhangi bir 
teklife Komisyonumuzun katılmadığını arz etmek is
terim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet Temsilcisi?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

NÂZIM ÇÖKER — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın üyeler;. Sayın Bayer ve ar

kadaşlarının -önergesine Komisyon ve Hükümet ka
tılmadıklarını beyan etmişlerdir. 

Önergenin dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Önergenin dikkate alınması kabul edilme
miştir efendim. 

I Sayın Uzunoğlu, bir açıklama yapacak mısınız 
I efendim? 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Lütfen Sayın Baş-
I kan. 
I BAŞKAN — Buyurun efendim. 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkan, çok 
değerli arkadaşlarım; 

I ülkemiz bütün dalları itibarıyla yoğun bir kal-
I kınma hamlesi çabası içinde bulunmaktadır; bunu 
I böylece biliyoruz. Ancak bu kalkınma çabalarının 
I içinde ülkemizde bir endüstri kolu var ki, hiç mi hiç 
I gelişmemiştir. Bu da, sigortacılık dalıdır. 

I Neden?.. Bugün yapılagelen şey sigortacılıkta mev-
I cut portföyü; yani sigortalanabilir kıymetleri, varlık-
I lan sigorta etmek, bunu zamanla sigorta şirketleri 
I arasında değiştirmek... O ondan iş alır, o ondan iş 

alır; ama yeni sigorta kıymetleri, sigortalanabilir 
I varlıklar bulup bunu çeşitli rizikolara karşı sigorta 
I etmezler. 

Bir yerde bu uygulamanın nedeni, sigorta şirket
lerinde özellikle üst düzeyde yeterli, lisan bilen sigorta 
bilgisine sahip, özellikle Sigorta Hukuku bilgisine sa
hip elemanların sayısı son derece azdır ve dış temas
larda bu özellikle vurgulanır ve bir yerde bizim için 

I büyük bir handikap olarak ortaya çıkar. 

I Bence sigorta endüstrisinin gelişememesi nedenle-
I lerinin başında bugün yeterli bilgili, ihtisas sahibi, 

özellikle (Yine vurguluyorum) Sigorta Hukuku bilgi-
I sine sahip eleman yetersizliğidir. 

Hal böyle iken, eskiden- İktisadî Ticarî İlimler 
Akademisine bağlı olarak bir Bankacılık ve Sigorta
cılık Yüksekokulu vardı. Bu yeni Tasarı ile tamamen 
kaldırıldı ve İktisadî ve Ticarî İlimler Fakültesi için
de bir eğitim bölümü haline getirildi. Eğitim bölümü 
haline getirilmekle bir sigorta bilgisi verir durum or
taya çıktı; ama benim arz ettiğim şekilde, bütün sigor
ta tekniğini içine alır şekilde ve gereği veçhile Sigor-

I ta Hukukunu da öğretecek bir bilgi bölümü olmak
tan uzak bulunmaktadır. Müstakilen bugün bir ban
kacılık ve özellikle sigortacılık yüksekokuluna ihtiyaç 
vardır. 

Eskiden bu okulla birlikte sigorta endüstrisinin ih
tiyaçları Tahran'da bulunup RCD'ye bağlı Sigorta
cılık Yüksekokulundan kaynaklanıyordu. Bu İran' 
daki durum dolayısıyla bu okul kapatıldı ve öğrenci
lerin bir kısmı Türkiye'ye intikal etti; ama bunların 
hepsi bir yerde sigortacılığı bıraktılar ve ikinci sınıfta, 
üçüncü sınıfta bu çocuklar geldi bazıları (Benim ço-

I cuğum da dahil) Boğaziçi Üniversitesinin Ekonomi 
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Bölümüne girdi. Halbuki lisanı vardı diğer arkadaş
ları gibi, sigortacılık öğrenmek istiyordu, bu imkânı 
elde edemedi. Burada da kaldırdılar; şimdi ekonomi 
bölümleri içinde eridi gitti. 

Bunun dışında sigorta şirketlerinin kurmuş oldu
ğu tamamıyla özel mahiyette bir Sigortacılık Enstitü
sü vardır; ama bundan üniversite öğrencileri yararla
namazlar; çünkü sadece sigorta şirketlerinin memur
ları bundan istifade eder ve oradan sertifika alır. 

'Bugün için Türkiye'de müstakilen bankacılık ve 
özellikle sigortacılık okutan bir kuruluşumuz maale
sef yoktur. Böyle olunca, biz eskiye dönerek, önerge
mizde (a) bendinde Bankacılık ve Sigortacılık Yük
sekokulunu oradan çıkarıyoruz ve (g) bendine ilave 
ederek, Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler 'Fakültesi
ne bağlı Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulunun 
eskiden olduğu gibi tekrar ihya edilmesini oluşturul
masını uygun görüyoruz. 

Takdirlerinize ve tensiplerinize arz eder, saygılar 
sunarım. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uzunoğlu. 
M. FBVZİ UYGUNBR — Lehinde konuşmak 

istiyorum Sayın Başkan. 
HAMZA EROĞLU — Aleyhinde söz istiyorum 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Uyguner. 

M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değer
li arkadaşlarım; 

Yurdumuzun hızlı bir ekonomik kalkınma ham
lesi içerisinde bulunduğu hepimizce malum bir key
fiyettir. Memleketimizin ekonomik kalkınmasında 
hizmet verecek çeşitli sektörler arasında bankacılık ve 
sigortacılığın rolü çok önemlidir. Bugün ülkemiz ban
kacılık yönünden Avrupanın çok gerisinde olduğu 
gibi, Orta Doğu ülkelerinin de gerisinde kalmıştır. 
Keza sigortacılık bölümünde dahi memleketimizde 
yok denecek kadar az ihtisas erbabına rastlanmak
tadır. 

Bankacılık ve sigortacılık sahasında çalışacak ele
manların, bu alanda ihtisas yapmış kimseler olması
na büyük ihtiyaç vardır. Gerek bankalar, gerekse si
gorta şirketleri ve hatta büyük holdingler ve ticarî 
kuruluşların, büyük sınaî kuruluşların sigorta uzman
larına ihtiyacı vardır. Keza gene memleketimizin si
gorta eksperlerine büyük ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaç
ların karşılanması için, Ankara İktisadî ve Ticarî 
İlimler Akademisi düşünmüş ve Ankara'da Bankacı
lık ve Sigortacılık Yüksekokulu adı altında bir okul 
kurmuştur. Yani, memleketimizde noksanlığı şiddetle , 
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hissedilen, duyulan bir öğrettim kurumunu kurmak 
suretiyle memleket hizmetine sokmuştur. 

Şimdi getirilen Tasarı ile memleketimizde yoklu
ğu şiddetle hissedilen bu alandaki bir öğrenim mü
essesesi kaldırılmaktadır; yani Bankacılık ve Sigor
tacılık Yüksekokulu kaldırılmakta ve diğer bazı bi
rimlerle birleştirilerek, İktisadî ve İdarî Bilimler Fa
kültesi adı altında bir birimde toplanmaktadır. 

Bizim önerimiz, bu kadar önemli olan bir konu
da ayrı bir ihtisas müessesesinin, bir öğretim kuru
munun kurulmasında büyük zaruret bulunduğu dü
şüncesindeyiz. Bu nedenle 10 uncu maddenin (a) bö
lümünde yer alan «Bankacılık ve Sigortacılık Yük
sekokulu» ibaresinin buradan çıkarılarak, aynı mad
denin (g) bendinde Ankara İktisadî ve Ticarî İlim
ler Fakültesine bağlı bir yüksekokul olarak kurul
masını önermekteyiz. 

Yüksek takdirlerinize saygıyla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Eroğlu, aleyhte buyurun efendim. 
HAMZA EROĞLU — Sayın Başkan, saygıdeğer 

arkadaşlarım; 
Söz konusu olan Ankara Gazi Üniversitesidir. 

Ankara Gazi Üniversitesinin nüvesini Ankara İktisa
dî ve Ticarî İlimler Akademisi teşkil etmektedir. Bu 
Akademi, özel yüksekokulların devletleştirilmesi so
nucu, uzun gayretlerden sonra Ankara'da bulunan 
özel yüksekokulların Akademiye katılması sonucu 
üniversiter bir hüviyete dönüşmüştür. O zaman Ya
sama Organı ve Yürütme Organı bu müessesenin 
üniversite haline gelmesi yolunda açıkça vaatlerde bu
lunmuştur. O dönemde müessesenin başında bulu
nan Akademi Başkanı sıfatıyla vazife gören arkada
şınız olarak, bu dileklerimizin 10 yıl sonra gerçek
leşmiş olmasının mutluluğunu duyduğumu burada ifa
de etmek isterim. 

Akademi kurulduktan ve özel yüksekokullar bağ
landıktan sonra, Ankara'da iki tane iktisadî ve ticarî 
ilimler yüksekokulu vardı. Bunlardan bir tanesi şim
diki Hacettepe Statyumunun bulunduğu yerde, diğeri 
de Emek Mahallesinde 8 inci Caddenin sonunda bu-
Junan Yüksekokul. Bu iki yüksekokulun bir tanesi 
daha sonra Tunus Caddesine taşındı ve adı Malî Bi
limler Yüksekokulu oldu. Diğeri de, Bankacılık ve 
Sigortacılık Yüksekokulu adını aldı. Sunî olarak ku
rulan kuruluşlardır. Nedenini arz edeyim : 

İktisadî ve ticarî ilimler akademilerinde kuruluş 
kanunu ve ondan sonraki kanunlarda hedef, bir ta
raftan Devletin kilit mevkiine önemli elemanlar ye-
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tiştirmek, diğer taraftan da bilim ve araştırma mer
kezi haline getirmek iken, bu kurulan yüksekokullar 
modern üniversite anlayışının fonksiyonuna da ters 
düşerek temel bilimlerin getirdiği ve gösterdiği temel 
eğitimden yoksun olarak, adeta belirli alanda ihtisas
laşmaya yönelmiş bulundular. 

Programları incelendiği zaman, çok defa bu 
programlarda aşırı bir ihtisaslaşma görülür. Bu ih
tisaslaşma, öğretim elemanı tarafından verilmesi ge
reken temel bilimlerin kendilerine verilme imkânı 
sağlanmadan verilmiş olacağından sunî bir şekilde 
ihtisaslaşmaya yöneldiler. Mesela; bankacılık ve si
gortacılık birbirinden ayrı iki branştır, aynı ad al
tında birleştirilmiştir. Bu müesseselerde idare hukuku 
gibi bir ders okutulmaz oldu. Bunun gibi birçok 
önemli dersler müfredat programlarından çıkarıldı. 

İşte üniversitelerde kademeli eğitim, son gelişmiş 
görüşlere de uygun olarak ihtisaslaşmayı lisans üstü 
dönemde gerçekleştirmenin zorunluğu, bizi sigorta
cılık ve bankacılık konusunda lisans üstünde bu eği
timin yapılmasına yöneltmiştir. 

Bu bakımdan, eğer bir ihtisaslaşma söz konusu 
ise bunun lisans üstü eğitimle tamamlanmasını, bir
takım ön lisans ve lisans düzeyinde ihtisaslaşmanın 
faydalı değil zararlı olacağı kanısından hareket ede
rek bu çok kıymetli iki arkadaşımın önergesine ka
tılamayacağımı, ve müesseseleri yakinen izleyen ve 
müfredat programlarıyla verilmeye çalışılan bilgilerin 
de yetersiz olduğuna kanaat getirerek önergeye karşı 
olacağımı üzülerek ifade ediyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 
Sayın Komisyon, Sayın Uzunoğlu ve arkadaşının 

önergesine katılıyor musunuz? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; 
Muhterem hocamızın bildirdikleri gibi, Komisyon 

olarak, YÖK'ten almış olduğumuz teknik bilgiye de 
istinat ederek maalesef bu görüşe katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Hükümet, siz katılıyor musunuz? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

NÂZIM ÇÖKER — Katılamıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Katılamıyorsunuz. 
Sayın üyeler; Sayın Uzunoğlu'nun önergesine Ko

misyon ve Hükümet katılmadıklarını beyan etmiş
lerdir efendim. 

önergenin dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza sunuyorum, önergenin dikkate alınmasını 

kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul et
meyenler... önergenin dikkate alınması kabul edil
miştir efendim. 

Sayın Tokgöz, bir önergeniz var, daha evvel oku
tulmadı, şu anda elimize geçti. Yalnız bu önergedeki 
ibarenin bu maddenin neresine konması arzu ediliyor 
efendim? 

M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkanım, ikin
ci önergemiz var. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. Bu çık
tıktan sonra oraya gelindiği zaman, o fıkra için ayrı
ca işlem yapacağım. Öyle değil mi? Evvela bu öner
ge üzerinde işlem yapalım. Zaten reddedilseydi diğer 
önergenizi işleme koymayacaktım. 

Sayın Tokgöz, ne diyorsunuz? 
TANDOĞAN TOKGÖZ — Sayın Başkanım; 

müsaade ederseniz açıklayacağım efendim. Söz hakkı 
verirseniz açıklayayım efendim. 

BAŞKAN — Çünkü, «Gazi Üniversitesine bağlı 
Bolu Düzce Orman Fakültesi kurulmasını arz ve tek
lif ederim» demişsiniz. Bunu maddenin neresine ko
yalım?. 

TANDOĞAN TOKGÖZ — Maddenin (a) ben
dinde efendim. «Bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesi, 
Ekonomi, İşletme» den sonra; «işletme, Orman» şek~ 
linde. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tokgöz; bir açık
lama yapacaksanız buyurun; o arada da açıklayın 
efendim. 

TANDOĞAN TOKGÖZ — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin değerli üyeleri; 

Ekonomik ve ticarî potansiyeli büyük olan ve bu 
potansiyel içinde büyük bir yer tutan ormalı ürünle
rini değerlendirmek açısından bir orman fakültesinin 
kurulması önerisinde bulunuyorum. 

Yine hepiniz tarafından bilindiği gibi, Bolu ve 
çevresi orman bölgesi olarak, orman ürünlerinin bi
rinci derecede önem arz ettiği, ekonomik ve sosyal 
hayatta bu ürünlerin büyük önemi olduğunu bilgini
ze sunmak istiyorum. 

Biraz evvel değerli takdirlerinizle reddedilmiş bu
lunan diğer bir arkadaşımın vermiş olduğu önerge
nin bir eki olmaktadır. Yalnız bu önergeyi verirken 
bizim bir haklılık payımız olduğunu da arz etmek 
istiyorum. 

Yükseköğretim Kurulu kurulmadan önce Türkiye' 
de iki orman fakültesi vardı. Buna karşı bu Kuruluş 
kurulduğu zaman Türkiye'nin herhangi bir üniversi
tesine bağlı; yani 27 üniversiteye bağlı herhangi bir 
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orman fakültesi kurulması öngörülmemiştir. Ancak, 
yine YÖK kurulmadan önce beş ziraat fakültesi var
ken, buna ilave olarak altı tane ziraat fakültesi YÖK 
kurulduktan sonra kurulmuştur ve toplam ziraat fa
kültesi 11'e iblağ edilmiştir. 

Yine YÖK kurulmadan evvel Türkiye üniversi
telerinde dört veteriner fakültesi varken, YÖK ku
rulduktan sonra üç tane daha ilave edilerek bu sayı 
yediye çıkarılmış bulunmaktadır. 

Yine YÖK kurulmadan önce Türkiye üniversitele-. 
rine bağlı olarak 19 tane tıp fakültesi varken, burada 
Sayın Komisyonun ve Hükümetin de katılmasıyla 
yüksek, takdirlerinizle Gaziantep'e bir. Tıp Fakültesi 
eklenmek suretiyle bu tıp fakülteleri de 20'ye çıkmış 
bulunmaktadır. 

Görüldüğü gibi, YÖK kurulduktan sonra fakülte 
sayısında büyük bir artış olmuş; ancak orman fakül
telerinde herhangi bir artış sağlanmamıştır. Bugün 
eğer bu konuda bir olumlu karar istihsal edildiği 
takdirde, bunun çok kolay olabileceğini bilgilerinize 
sunmak istiyorum. 

Her şeyden evvel bina sorunu Bolu-Düzce İlçe
sinde veya Bolu Vilâyetinde yoktur; çünkü daha ön
ceden buralarda orman fakültesi olmamakla birlikte, 
yüksek orman tekniker okulları bulunmaktaydı ve 
bunların binaları halen boş bulundurulmaktadır. Bir 
bina sorunu yoktur. 

Yine aynı binalara bağlı olarak lojmanlar vardır, 
öğretim görevlileri ve diğer görevliler için lojman so
runu olmayacaktır. 

Konuşmamın başında belirttiğim gibi, orman böl
gesi olan Bolu ve havalisinde bir Orman Başmüdür
lüğü bulunmakta, yine Bakanlığa bağlı olarak keres
te fabrikalarıyla diğer yan ürünler olan orman ürün
leri fabrikaları bulunmaktadır. Orman işletme mü
dürlükleri her ilçede vardır. Bolu'nun dokuz ilçesi 
vadır ve her ilçede roman işletme müdürlükleri var
dır ve orman ürünleri sanayii oldukça gelişmiş bu
lunmaktadır. Yüksek takdirlerinizle burada bir orman 
fakültesi kurulduğu zaman, bina sorun değildir, loj
man sorun değildir; buna muvazi olarak staj yapmak 
imkânları da çok kolay bulunmaktadır. 

Biraz evvel de arza çalıştığım gibi, bu konuda 
olumlu kararlarınız olduğu takdirde gerçekten orman 
ürünlerinin daha iyi değerlendirilmesi sağlanmış ola
caktır. Kararınıza saygı duyuyorum ve görüşlerimi 
Yüce Kurula bu şekilde arz etmiş oluyorum. 

Saygılar sunuyorum efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tokgöz. 
Sayın üyeler; önerge üzerinde söz isteyen sayın 

üye var mı?.. Yok. 
Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz 

efendim? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANİ SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan; 

Daha önce Gaziantep Tıp Fakültesi için Komis
yonumuzun görüşü, şu anda sunulan görüşten çok 
farklıdır. Daha önce hazırlanmış bir kanun teklifi 
Komisyonumuza kadar gelmiş, daha önce gelen bu 
teklif ilmî bir araştırmadan geçmiş, elimdeki dokü
manlarla açılması 'da uygun görülmüş bir teklif idi. 
Onun, bununla mukayese edilmesini istirham edece
ğim. 

İkincisi de, 5 inci maddenin (f) fıkrası hükümleri 
uygulanmadığı müddetçe, herhangi bir görüşe müs
pet fikir beyan etmek mümkün değildir. Bu sebeple, 
önergeye katılamıyoruz efendim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcıoğ-

lu. 
Sayın Hükümet?.. 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

NÂZIM ÇÖKER — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Temsilci. 
Sayın üyeler; Sayın Tökgöz'ün önergesine Komis

yon ve Hükümet katılmadıklarını beyan etmişlerdir. 
Önergenin dikkate alınıp alınmaması hususunu 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Önergenin dikkate alınması kabul edil
miştir, 

Sayın üyeler; 
Günlük çalışma süremiz sona ermiştir. 12 Ocak 

1983 Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.00 

• • * - • - -
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

40 inci BİRLEŞİM 

10 Ocak 1983 Pazartesi 

Saat : 14.00 

•1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

2. SEÇİM 

3. OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

(1) Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerle
rin İşlemleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
me, ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İş
lemleri Hakkında 35 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin ıBazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve 
Bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine < Dair 
Kanun Hükmünde Kararname ile ödeme Güçlüğü 
İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad-. 
delerinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye Bir 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Adalet, İktisadî İşler ve Malî İşler komis
yonları raporları. <1/129, 1/146, 1/187) (S. Sayısı : 
159) (Dağıtma tarihi : 8.7.1982) 

(2) Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerle
rin İşlemleri Hakkında 35 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine 
ve 'Bu Kararnameye İki Madde Eklenmesine İlişkin 
Kanun Hükmünde Kararname ve Malî İşler Komis
yonu Raporu. (1/446) (S. Sayısı : 174) (Dağıtma ta
rihi : 8.9.1982) 

<3) Ahmet K'ERSE Hakkındaki Ölüm Cezası
nın Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (3/401) (S. Sayısı : 288) 
(Dağıtma tarihi : 7.1.1983) 

X (4) Petrol Dairesi Başkanlığı 1969 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunuldu
ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Petrol 
Dairesi Başkanlığı 1969 Bütçe Yılı Kesinhesap Ka
nunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İn
celeme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/212) (S. 
Sayısı : 245) (Dağıtma tarihi : 17.12.1982) 

X (5) Petrol Dairesi Başkanlığı 1970 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunuldu
ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Petrol 
Dairesi Başkanlığının 1970 Bütçe Yılı Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını 
İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/231) 
(S. Sayısı : 246) (Dağıtma tarihi : 17.12.1982) 

X (6) Petrol Dairesi Başkanlığı 1971 Yılı Kesin
hesabına Art Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Petrol Daire
si Başkanlığı 1971 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu 

.Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme 
ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/239) (S. Sayısı : 
247) {Dağıtma tarihi : 17.12.1982) 

X (7) Petrol Dairesi Başkanlığı 1972 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunuldu
ğuna Dair 'Sayıştay 'Başkanlığı Tezkeresi ile Petrol 
Dairesi Başkanlığı 1972 Bütçe Yılı Kesinhesap Ka
nunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnce
leme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1 /268) (S. Sa
yısı : 248) (Dağıtma tarihi : 17.12.1982) 

X (8) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1973 Bütçe 
Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunul
duğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Pet
rol İşleri Genel Müdürlüğü 1973 Bütçe Yılı Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi He
saplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. 
(1/277) (S. Sayısı : 249) (Dağıtma tarihi : 17.12.1982) 

X (9) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1974 Bütçe 
Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
Petrol İşleri Genel MüdürMğü 1974 Bütçe Yılı Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi He
saplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. 
(1/302) (S. Sayısı : 250) (Dağıtma tarihi : 17.12.1982) 

X (10) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1975 Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunuldu
ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Petrol 
İşleri Genel MüdÜrîüğü 1975 Bütçe Yılı Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını 

(Devamı arkada) 



İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/329) 
(S. Sayısı .: 251) (Dağıtma tarihi : 17.12.1982) 

X (11) 'Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1976 Büt
çe Yılı Kesirihesabına Ait Uygunluk 'Bildiriminin Su
nulduğuna Dair Sayıştay Başlkanlığı Tezkeresi ile 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1976 Bütçe Yılı Ke-
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi He
saplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. 
(1/340) (S. Sayısı : 252) (Dağıtma tarihi : 17.12.1982) 

(12) Danışma Meclisi Üyesi A'bbas GÖKÇE ve 
9 Arkadaşının, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 
33 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun-
Teklifi ve İçtüzüğün 36 ncı maddesi uyarınca gün
deme alınma önergesi. (2/3) (S. Sayısı : 259) ̂ (Dağıt
ma tarihi : 20.12.1982) 

i(13) 'îdarei Umumiye Vilayat Kanunu Muvak
katinin 111 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu. (1/355) (S. Sayısı : 268) (Dağıt
ma tarihi : 27,12.1982) 

(14) Danışma Meclisi' Üyesi Mehmet PAMAK 
ve 10 arkadaşının, Türle Ceza Kanununun 175, 176, 
1,77 ve 178 inci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/61) 
(S. Sayısı : 273) (Dağıtma tari'hi : 27.12.1982) 

(15) Danışma Meclisi Üyesi Muzaffer SAĞIŞ-
MAN ve 13 Arkadaşının Yükseköğretimin Son Sını
fında, 4 Yıl Süreli Olanların 3 üncü Sınıfında, 4 Yıl
dan Uzun Süreli Olanların 4 ve 5 inci Sınıfında Bu
lunup Başarısızlık Dolayısıyla Belge Alan Öğrenci
lere Yeniden İmtihan Hakkı Verilmesine Dair Ka-

...»>•• 

nun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (2/25) 
(S. Sayısı : 109 ve 109'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 
27.12.1982) 

ı(16) Danışma Meclisi Üyesi Necmettin NARLI-
OĞLU ve 11 arka'daşının, 5434 sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununa Bir Ek Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bütçe 
-Plan Korriisyonu Raporu. (2/40) (S. Sayısı : 164) 
(Dağıtma tarihi : 8.7.1982) 

(17) Danışma Meclisi Üyesi Şener AKYOL ve 
80 arkadaşının, Adalet Memurlarına Tazminat Veril
mesine Dair Kanun Töklîfı ve Adalet ve Bütçe - Plan 
komisyonları raporları. (2/33) (S. Sayısı : 176) (Da
ğıtma tarihi : 21.9.1982) 

(18) 25.10.1963 Tarihli ve 353 sayılı Askerî Mah: 

kemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Madde
lerin Fıkralar Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Adalet ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/542) (S. Sayısı : 289) (Da
ğıtma tarihi : 6.1.1983) 

(19) Danışma Meclisi Üyesi Bahtiyar UZUN-
OĞLU ve 41 arkadaşının, Fındık Dikim Alanlarının 
Sınırlandırılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
ve Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler ko
misyonları raporları. (2/48) (S. Sayısı : 290) (Dağıt
ma tarihi :. 6.1.1983) 

(20) Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hak
kında Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eği
tim Komisyonu Raporu. (1/464) (S. Sayısı : 293) 
(Dağıtma tarihi : 6.1.1983) 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 159 

Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname, Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan 
Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Karar
nameye Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Ka
rarname ile Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri 
Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye Bir Madde Eklen
mesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet, İktisadî 
İşler ve Malî İşler Komisyonları Raporları. (1/129, 1/146, 1/187) 

TC 
Başbakanlık 14 Ocak 1982 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1 /32/Ol 171 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

«ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemlerine Dair Kanun Hükmünde Kararname» bugün
kü Resmî Gazetede yayımlanmış ve bir örneği ilişik olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Mevduat kabut etme yetkisi, 7129 sayılı Bankalar Kanunu ve Özel kanunlarına göre mevduat kabul et
melerine izin verilmiş olan gerçek ve tüzelkişiler dışındakilere yasaklanmıştır, 

Son yıllarda bazı gerçek ve tüzelkişiler; menkul kıymetleri teminat göstermek veya karşılığında bono ve 
çek vermek suretiyle halktan yaygın bir biçimde para toplamaya başlamışlardır.-

•Bu şekilde faaliyet gösteren kişi ve kuruluşların sayıları Sermaye Piyasası Kanun Tasarısının Hüküme
te sunulmasından sonra artmaya başlamış ve özellikle anılan kanunun kabulünden sonra ani bir artış daha 
göstermiştir. 

Kuruluşların sayısındaki bu artışın yanında, bu kuruluşlar yaygın bir ilan ve reklam kampanyasına da 
girişerek, ekonomik açıdan ödenebilirliği çok şüpheli olan düzeylerde faiz veya sair menfaat verme vaadinde 
bulunmuşlardır. 

Para piyasası gibi güven unsurunun son derece önemli olduğu bir sektörde yer almakta olan bu sağlık
sız gelişmelerin, bir yandan halkın tasarruflarını tehlikeye atmakta olduğu diğer yandan da, bu piyasada 
ortaya çıkacak ödeme güçlüklerinin halkın tasarruf fikrini zedeleyebileceği gözönünde tutularak 2279 sayı« 
lı Kanun değiştirilerek, Maliye Bakanlığına düzenleyici yetkiler tanınmıştır. 

Maliye Bakanlığı, bu tür uygulamaların devamının ortaya çıkarabileceği sorunların daha da büyük fonla
rı risk altına almasını önlemek amacıyla, çıkardığı tebliğlerle belirli faaliyetleri sınırlandırmış ve bazı konu
larda da ilkeler koymuştur. 
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Topladkları fonları basiretsiz bir şekilde kullanan birkaç banker Eylül ayından itibaren faiz ve anapara 
ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemeye başlamışlardır. 

Bu arada, halk tasarruflarını plase ederken güvence araması ve bono ve çek karşılığında yaptıkları iş
lemlerde müteyakkız olmaları konusunda uyarılmıştır. Bu uyan üzerine, halkın banker diye adlandırılan bu 
kuruluşlara para yatırma hacminde düşme olmuş ve bazı vatandaşlar da yatırdıkları paralan çekmeye baş
lamışlardır. 

Banker diye tanınan bu kuruluşların önemli bir bölümü, vaadettikleri aylık yüzde 5 - 20 arasında değişen 
menfaat ödemelerini yatırılan yeni paralarla karşılamakta olduklarından, para yatırılış hızındaki düşüş veya 
durma bunları, kısa sürede yükümlülüklerini ifa edemez duruma getirmiştir. 

Halkın yeni para yatırma hızını düşürmesi ve kısmen de para çekmesi, bunların acze düşme tarihlerini 
öne almıştır. 

Bankerlerin ödemede acze düşmeleri, kaçmaları veya ödemelerini tatil etmeleri sonucunda, vatandaşlar 
adlî yoldan haklarını aramaya başlamışlardır. Ancak, bu arada bazı bankerlerin mal varlıklarını kaçırmaları 
veya mal varlıkları üzerinde muvazaalı işlemler yapmış olmaları halinde, vatandaşların paralarını geri al
makta ciddî güçlükle karşılaşmaları sözkonusu olacak ve konu sosyal bir sorun haline gelecektir, 

Bu durumda, vatandaşların paralarını tahsil edebilmesinde hızlı çalışan bir adlî mekanizmanın yararlı ola
cağı görüşünden hareketle Hükümet işbu Kanun Kuvvetindeki Kararnameyi uygulamaya koymakta fayda 
görmüştür. 

ÖDEME GÜÇLÜĞÜ ÜÇÜNDE BULUNAN BANKERLERİN İŞLEMLERİ HAKKINDA KANUN HÜK
MÜNDE KARARNAME 

'MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bankalar Kanununa tabi kuruluşlarla özel kanunlarına göre mevduat kabul etmeye, ikrazat 
yapmaya ve menkul kıymetler alım ve satımı ile iştigal etmeye yetkili kılınan kuruluşlar dışında olup; ancak 
2279 sayılı Kanuna göre merciinden izin alarak yahut izin almaksızın çeşitli yollarla reklamlar yaparak ve ka
nunen Banker olmadıkları halde banker ve benzeri çeşitli isimler altında yukarıdaki işlemleri fiilen yapan 
gerçek ve tüzelkişiler sırf bu Kanun hükmünde Kararname tatbikatında, banker olarak zikredilmiş ve bunlar
dan taahhütlerini yerine getiremez hale gelenlerle, ilgili Bakanlıklarca yükümlülüklerini yerine getiremeyecek 
oldulkları anlaşılanlanın bu durumları «ödeme güçlüğü içinde bulunma» hali olarak kabul edilerek bu Kanun 
'hükmündeki Kararname ile tasfiyeye tabi tutulacakları esası getirilmiştir. 

Madde 2. — Tasfiye işlemlerinin ve bunlarla ilgili davaların çeşitli mahkemelerde görülerek değişik tat
bikatlara meydan verilmemesi ve daha geniş 'incelemeye imkân sağlanması için bu kabil faaliyetlerin yoğun ol
duğu başlıca üç şehirdeki ticaret mahkemelerinden bir veya birden fazlası tasfiye işlemlerinde görevlendiril
miş ve gerektiğinde diğer illerdeki mahkemelerin görevlendirilmesi için yetki 'tanınmıştır. 

Madde 3. — Tasfiye 'işlemlerinin daha 'düzenli, basit ve çabuk 'biçimde yapılmasını sağlamak 'için mahke
meler nezdinde deVamlı faaliyet gösterecek tasfiye kurulu oluşturulmuş ve bu kurula îcra ve İflais Kanunun
daki İflas idaresi ve alacaklılar toplantısı görev ve yetkileri verilmiştir. 

Madde 4. — Mahkemeler nezdinde, mahkemeler ve tasfiye kurullarınca gerekli görülecek inceleme ve tes
pitlerin yapılması ve bu suretle hem işlemlere hız vermek hem tespitlerin sılhhatli bir şekiilde yürütülmesini 
sağlamak amacıyla kamu görevlilerinden yardım istenmesine ilişkin hüküm seVkedilmiştir. 

Madde 5. — 1. Tasfiyelerin, bankerlerin muamele merkezlerinin bulunduğu görevli mahkemede yapılma
sı, bu suretle memleket sathına yayılmış olan alacaklıların Zorluklara düşmemeleri öngörülmüştür. Muamele 
merkezi terimi, İcra ve İflas Kanununun 154 üncü maddesindeki anlamda kullanılmıştır. Bankerlerin kendilikle
rinden Itasfiyelerini istemeleri faalinde, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Resmî Gazete'de yayımlanmasın
dan 'itibaren 1'5 gün içinde başvurmaları suretiyle hem bankerler 'hem tasarruf sahipleri açısından tereddütle
rin bir an önce giderilmesi ve tasfiyenin görevli yargı 'merciine 'intikali sağlanmıştır. 
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2. Talsfiyede birlik ve beraberliği sağlamak için konkordato veya iflas halinde bulunan bankerlerin de mah
kemeye başvurmaları zorunluluğu getirilmiştir. 

3. Tasfiyelerini istemiş olan barikerlerin, bütün mal varîMarını belge ve dayanakları ile birlikte malhkeme-
ye bildirmeleri zorunlu kılınmıştır. 

4. Gerçek ve tüzelkişi bankerleriın kendilerine, yakınlarına ve ilişki içinde bulundukları kişilere ait mal
ları bildirmek mükellefiyeti bükme bağlanmıştır. 

5. IBU Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesine paralel olarak bankerlerin ayrıca beyan et
mekle yükümlü olduğu hususlar gösterilmiştir. 

6. Resmen veya fiilen bankerlik faaliyetine başladıktan sonra mallarımı 'kaçırmak amacıyla boşanan 
ve mallarını eşlerinin üzerine geçirmiş bulunan bankerlerin, bu tasarrufları Ve sonuçları önlemek istenmiştir. 

7. Ölü, kaçak gaipliğine karar verilmiş bankerler olabileceğinden, bu hallerde tasfiye isteyecek ve beyanda 
bulunacak kişiler gösterilmiştir. 

8. Halen tasfiye halindeki bankerler için, tasfiye memurlarına da görevleri dolayısıyla bildikleri husus
ları beyan etmek mükellefiyeti getirilmiştir; ancak, bu 'husus bankerlerin ve ilgililerin beyan yükümlülüğünü 
ortadan kaldırmamalktadır. 

Madde 6. —Kendiliklerinden tasfiyelerini istemeyen barikerlerin ödeme güçlüğü içinde bulunmaları halin
de, alacaklıların tasfiye için 1 ay içinde mahkemeye başvurabilecekleri ve Başbakanlıkça görevlendirilecek Ba
kanlıklarla, Sermaye Piyasası Kurulunun da resen ve doğrudan doğruya gerekli gördüğü bankerlerin tasfiye
sini isteyebileceği kuralı getirilmiştir. Görevlendirilmiş 'Bakanlığın ve Sermaye Piyasası Kurulunun müracaat
larını 22 inci maddedeki 6 aylık süre içinde her zaman yapmaları öngörülmüştür. 

Madde 7. — Bankerin bizzat müracaatı veya görevli 'Bakanlık ile Sermaye Piyasası Kurulunun başvurma
ları üzerine mahkemenin derhal, alacaklıların talebi halinde ise, bunu nakli gördüğü (takdirde tasfiyeye karar 
vereceği kabul edilmiştir. Bu suretle alacaklılar daha fazla zarar görmeden, tasfiye işleminin gerçeUdeşmesi 
sağlanmış olacaktır. 

Alacaklıların ülke çapında dağılmış veya yaygın olmaları dikkate alunarak tasfiye kararlarının Türkiye ça
pında duyurulması esası benimsenmiştir. 

Madde 8. — Bu madde ile mahkemelere, tasfiye kararından önce ve sonra bankerlerin mal varlıklarının el 
değiştirmemesi ve muvazaalı işlemlere girişilmemesi için geniş yetki verilmiştir. 

Madde 9. — Bankerlerden alacaklı ve bunlara borçlu olan kişilerle bankerlerin mallarını ellerinde bulundu
ran kişilerin, tasfiyenin açılması kararından itibaren en geç 1 ay içinde alacak, borç vesair bilgileri ayrıntılı bi
çimde tasfiye kuruluna bildirmeleri suretiyle tasfiye işlemlerinin uzamaması arzu edil'miştir. 

ATacaklılaır, 1 ay içinide talepte bulunmazlarsa, bu Kanun Hükımüride Kararname gereğince yapılacak tas
fiyeden yararlanmayacaklardır. Tasfiye kapandıktan sonra, genel hükümler çerçevesinde alacaklarını alabile
ceklerinden, 1 aylık süre yeterli görülmüştür. 

Bankerlere borçlu olanlarla bankerlere ait malları ellerinde bulunduranların, bunları bildirmemeleri hali, 
cezaî müeyyideye bağlanarak, bankerlerin mal varlıklarımın en iyi şekilde tespiti ve gizlemelere engel olunması 
cr^örülmüştür. 

Madde l10. — Mahkemelere, tasfiye ile 'ilgili bütün dava, Şikâyet ve uyuşmazlıkları görme ve çözme yetki
si verilmiş, böylece görev ve yetki uyuşmazlıkları nedeni ile davaların uzaması önlenmek istenmiştir. 

2 nci fıkra ile bütün alacaklılarını tatmin eden veya bu hususta tem'inat gösteren bankerlere haklarındaki 
tasfiyenin kaldırılmasını istemek ve bu suretle bankerlik dışındaki çalışmalarına devam eteneleri imkânı sağlan
mıştır. 

Madde 11. — Tasfiyeye girecek değerlerin sıhhatle tespiti ve muhafazası ve ilgili mercilerin 'gerekli bilgile
ri vermekten kaçınmalarım önlemek için yükümlülük getirmiştir. 

Madde 12. — Kural olarak mahkemece verilen ve tasfiye işlemleri ile ilgili olan kararlar kesindir. Bu
nunla beraber, bazı önemli kararlara karşı temyiz yoluna gidilebileceği öngörülmüştür. Bu madde ile uyuşmaz
lıkların süratte çözüme kavuştunriabilmesi esas amaç olarak benimsenmiş ve bu sebeple, temyiz yoluna baş-
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vurma hallerinin sınırlandırılması yanında, Yargıtay Kararlarına karşı karar düzeltme istenemeyeceği ve diren
me kararı verilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Ayrıca, tasfiye işlemlerinin icra iflas hukukunu ilgilendir
diği gjöztönüne alınarak, Yargıtay 12 nci Hukuk Dairesi temyiz incelemesi için görevli kılınmıştır. 

Madde '13 .— Tasfiye 'dolayısıyla yapılacak satışlarda bedelin peşin 'ödenmesi ve daha yüksek bedel elde edil
mesi amacıyla gayri menkullerle, tahmini bedeli 50 000 liranın üzerindeki menkul satışlarının yapılmasını mü
teakip ihalenin derhal 'kesinleşmeyeceği, ancak, satış tarihinden itibaren bir hafta içinde satış bedelinin en az 
'% 15'inden aşağı olmamak üzere teklifte bulunanlar arasında bir kez daha açık artırma yapılması yoluna 
gidileceği hüküm altına alınmıştır. 

Madde '14. — İcra ve İflas Kanununun 278 inci maddesinden esinlenerek, faaliyete başlamadan önce veya 
'bu faaliyetleri sırasında mevcutlarını çeşitli yollarla hısımlık ilişkisi içinde bulundukları kimselere ivazlı veya 
ivazsız olarak veya üçüncü kişilere ivazsız olarak intikal ettirmek suretiyle borçların karşılıksız kalması gibi 
girişimleri 'önlemek ve keza bütün tasarruf konusu mal ve hakları bu Kanun Hükmündeki Kararnamenin ya
yımı tarihinden sonra üçüncü kişilere devrederek bu madde hükmünden kurtulmak ve iyi niyet iddialarını 
önlemek ve bu gibi davalarla, zaman kaybına sebep olunmasını gidermek için maddede öngörülen 'süre içinde, 
belirtilen kişiler arasındaki tasarrufların kendiliğinden geçersiz sayılacağı esası getirilmiştir. 

Madde 15. — IBu Kanun Hükmünde Kararnameye göre verilecek tasfiyenin açılması kararları ve hukukî 
neticeleri, yapılacak tasfiye ve tasfiye kurulu hakkında İcra ve İflas Kanununun 7 nci ve 8 inci bap hüküm
leri kıyasen uygulanacaktır. Ancak, bu tasfiyenin özelliği ile bağdaşmayan bazı hükümlerin uygulanmayacağı 
maddede açıkça gösterilmiştir. 

2 nci fıkrada ise, bankerlerin İcra ve İflas Kanununun 310 uncu ve 3İli inci maddelerindeki hallerde, tak-
siratlı veya hileli iflas suçlarından dolayı cezalandırılacakları öngörülmüştür. 

Madde 1'6. — 'Bankerlerin ödeme güçlüğüne düşme 'hallerinin başlaması üzerine bazı alacaklıların, banke
re ait para, mevduat ve alacaklar üzerine ihtiyati haciz veya haciz koymak suretiyle sadece kendi alacaklarını 'tah
sil ederek sionra gelen alacaklılara zarar vermelerini önlemek ve bütün alacaklıların alacaklarına aynı oranda 
kavuşmalarını sağlamak için, bu para, mevduat ve alacakların tasfiye masasına girmesi öngörülmüştür. 

Madde 17. — Tasfiyenin iyi ve adil bir biçimde yapılması amacıyla bu Kararnamenin öngördüğü yüküm
lülüklere uymayanlar için cezaî müeyyideler konulmuştur. 

Madde 1'8. — Bankerlerin bu Kararnameye göre kendi tasfiyelerini istemelerini özendirmek ve tasfiye iş
lemlerinin alacaklıların yararına olarak sonuçlanmasını sağlamak için bankerler hakkında vergi cezası uygu
lanmayacağı ve Devletin vergi alacaklarının, alacaklıların anaparalarının tam olarak ödenmesinden sonra geriye 
bir değer kaldığı takdirde ödeneceği hüküm altına alınmıştır. 

, Buna karşılık, alacaklıların anaparalarının öncelikle ödenmesi esas alındığından, faiz alacakları en sonraya 
bırakılmıştır. 

Bankerlere para yatıranların beyanda bulunmaktaın kaçınmalarını önlemek amacıyla, bunlar hakkında 6802 
sayılı Gider Vergileri Kanunu hükümlerinin uygulanmayacağı öngörülmüştür. 

Madde 19. — Haklarında bu Kararnameye göre işlem yapılanlardan esas borçlarının tamamını ödeyenler 
için uygulanmayacak ceza hükümleri gösterilmiştir. 

Madde '20. — Tasfiye kurullarının çalışmaları için gerekli idarî giderleri karşılamak amacıyla on milyon lira
lık fon kurulmuş ve bunun kullanılması mahkeme başkanının yetkisine bırakılmıştır. 

Madde 21. — Tasarruflarını alamaz duruma düşmüş alacaklıların, harç ve resim ödemek suretiyle alacakla
nnın takibini güçleştirmemek için harç ve 'resimden muafiyet hükmü getirilmiştir. 

Madde 22. — 'Bu Kararname, yürürlüğünden önce doğmuş olan alacakları kapsamına almıştır. Kararna
menin yürürlüğünden sonra ödünç verecekler bu Kararnamenin getirdiği özel 'hükümlerden yararlanmayacak
lardır. 

•Bu IKararnaımeye göre yapılacak tasfiyelerin kısa zamanda istenmesini sağlamak amacıyla 6 aylık bir süre 
öngörülmüştür. 

Madde '23. — Reklam ve ilanlarla halkın yanılgıya düşürülmesini önlemek amacıyla bu Kararname hü
kümlerine göre tasfiyeye tabi olan bankerler hakkında reklam ve ilan yasağı getirilmiştir. 
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Geçici Madde 1. — Görevlendirilecek mahkemeler in işlerimin yoğun olması halinde, bunların yalnız tas
fiye işleri ile uğraşmalarını sağlamak amacıyla bu hüküm getirilmiîştir. 

Geçici Madde 2. — Bu Kanun Hükmündeki Kararname, 1 inci madde kapsamına giren gerçek ve tü
zelkişilerin işlemlerinin tasfiyesi amacıyla geçici bir süre için çıkarılmış olduğundan, ilgili mevzuatta değişik
lik yapıldığı anlamını taşımaz. 

Madde 24. — 
Yürürlük Maddesi. 
Madde 25. — 
Yürütme Maddesi. 

TC 
Başbakanlık 24 Şubat 1982 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1/34/01728 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

«Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 sayılı Kamın Hükmünde Karar
namenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun 
Hükmünde Kararname» bugünkü Resmî Gazetede yayımlanmış ve bir örneği ilişik olarak gönderilmiştir* 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

'KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 

Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 37 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 

G E R E K Ç E S İ 

A) GENEL GEREKÇE : 14 Ocak 1982 tarihli Resmî Gazetede yayınlanıp yürürlüğe ıkönuian 35 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname, ödeme güçlüğü içinde bulunan bankerlerin işlemlerinin tasfiyesinde birtakım 
kolaylıklar sağlamakla (birlikte uygulamada çıkabilecek bazı güçlükleri ve tereddütleri ortadan kaldırmak, ge
rek bankerlerin durumlarının 'düzeltilmesini sağlamak ve 'gerekse alacaklıların halklarını güvenceye bağlaya
bilmek amacıyla sözü edilen kararnamenin bazı hükümlerinin değiştirilmesine ve! 'bazı yeni hükümler eklen
mesine ihtiyaç hâsıl olmuştur,] 

B) MADDELERİN GEREKÇESİ : 

Madde 1. — 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenıin 3 üncü maddesine üç fıkra eklenmiştir. Bu fık-
ra'larda sırasıyla, Tasfiye Kurullarının çalışmalarına ve kurul üyelerinin görevlerine son verilebileceği, üye
lerin görev yerlerinin değiştirilebileceği, üyelik görevinin başka görevlerle ne şekilde ve ne ölçüde birleşebi
leceği >ve 'kurula İkimin başkanlık edeceği düzenlenmek suretiyle daha önce hüküm bulunmayan hu hususlara 
açıklıik getirilmiştir. 

Madde 2. — Bu madde ile {kararnamenin 5 inci maddesinin dört Ifikrası değiştirilmiş ve maddeye (bir 
fıkra eklenmiştir. Yapılan değişikliklerde sırasıyla, tasfiyesini istemeyen bankerlere ait konkordato ve iflas 
dosyalarının re'sen görevli mahkemeye intikal ettirileceği esası getirilmiş, gerçek kişi bankerlerin mal varlı
ğını beyan edecekleri İki silerin arasına, evlatlıkları ve kendilerini evlat edinenler de dahil edilmiş, ayrıca 
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gerçek ve Itüzelkişi (bankerler ile diğer iligiliierin beyana tabi tasarruflarının kapsamı ıgenişletilmiş ve maddeye 
eklenen fıkrada da .Başbakanlıkça görevlendirilecek idarî birimler ve alacaklıların tasfiye istemesi halinde 
de bankerin zıorunılu 'olarak (beyanda (bulunması esası ıgötirilmiştir^ Böylelikle ıbu 'hususlarda doğabilecek te
reddütler giderilmiştir. 

Madde 3. — Bu madde ile söz konusu kararnamenin 6 ncı maddesine bir fıkra eklenmiştir. Bununla, 
tasfiye isteminin geri alınamayacağı ve ilgili hazır bulunmasa dahi tasfiye talebimin müracaata bırakılmaya-
rak mahkemece re'sen incelenip sonuçlandırılacağı esası getirilmek suretiyle talepite Ibulunmayan alacaklıların 
'halklarının güvence altına alınması ve incelemenin çabuklaştırılması sağlanmıştır., 

Madde 4. — Kararnamenin 9 uncu maddesinin 3 üncü fıkrası değiştirilmiş ve maddeye iki fıkra eklen
miştir.] Değiştirilen fıkrada, sebep yönünden ayrım yapılmaksızın bankerlere ve diğer sayılanlara borçlu olan
ların borçlarını bildirmeleri gerektiği, teminatsız borçlar için mahkemenin 'teminat isteyebileceği, vadesinde 
ödenmeyen borçlar yönün'den temerrüt faizinin '% 10 aylık olacağı düzenlenmek suretiyle beyan yüküm
lülüğünde olanların kapsamı (genişletilmiş, teminatsız borçların tahsilinin güvenceye kavuşturulması sağlan
mıştır. IMaddeye eklenen fıkralarda da sırasıyla, haklarında, tasfiyenin açılmasına karar verilefo bankerlere 
ve diğer ilgililere borçlu olanların mal, hak ve menkul kıymetlerini ellerinde bulunduranların da beyanla yü
kümlü oldukları, keza banker ve diğer ilgililerin geçersiz tasarruflarından yararlananların beyana tabi bulun-
dulkları belirtilmiş Ve böylelikle bu hususlardaki noksanlıklar tamamlanmış ve tereddütler 'giderilmiştir. 

'Madde 5. — 'Bu madde ile kararnamenin 10 uncu maddesine iki fıkra eklenmiştir. Eklenen fıkralarda sı
rasıyla, tasfiye işlemi ile görevli mahkemede uygulanacak yargılama kurallarının esasları ve tasfiyenin kal
dırılması kararından sonra yapılacak işlemler belirtilmek suretiyle bu hususlarda hâsıl olabilecek tereddüit-
ler- giderilmiştir. 

Madde 6. — (Kararnamenin 14 üncü maddesi tamamen değiştirilmiştir. Değişiklikle geçersiz tasarrufların 
kapsamı, banker ve" diğer ilgililerin evlatlkları ve kendilerini evlat edinenlerle yaptıkları tasarrufları ve ay
rıca tüzelkişi bankerlerin 'ortaklarının, yöneticilerinin ve dendticilerinin bazı kişilerle yaptıkları tasarrufları, 
tüzelkişi bankerlerin ortak oldukları tüzelkişilerle yaptıkları tasarrufları da içine alacak şekilde genişletilmiş, 
sermaye şirketi niteliğindeki bankerlerin bazı ortaklan için tanınan ayrıcalık hükmü sakıncalı görülerek mad
deden çıkartılmış ve fıkralar yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 7. — Kararnamemin 15 inci maddesi değiştirilmiştir. iBu değişiklikle İcra ve İflas {Kanununun hangi 
hükümlerinin uygulanacağı hususuna açıklık getirilmiş ve fıkralar yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 8. — 'Kararnamenin 16 ncı maddesi tamamen değişıtırilmişltfir. Değişiklikle, sermaye şirketi şeklin-
dekıi bankerlik 'ortaklarının, şirketteki sermaye paylarına bakılmaksızın kişisel malları ile de sorumlu olma
ları esası 'getirilmiştir. 

Madde 9.| — Kararnamenin 17 nci maddesinde yapılan değişiklikle, kanun hükmünde kararname hü
kümlerine uymayanlar ve aykırı hareket edenlere uygulanacak ce"za hükümlerinin özel bir kanunla düzen
lenmesi esası ıgetirilmiştir. 

Madde '10. — 18 inci maddenin ilk fıkrasında yapılan değişiklikle, sadece kendi istekleri üzerine tas
fiyeye tabi tutulan banker deyimi çıkarılarak bütün bankerler hakkında maddenin uygulanılması olanağı 
sağlanmıştır., 

Madde 11. —- Ond'okuzuneu madde değiştirilmiştir. Yapılan bu değişiklikle 2279 sayılı Ödünç Para Ver
me İşleri Kanununun kararname yönünden uygulanma koşulları ve ceza hükümlerinin hangi durumlarda uy
gulanmayacağının belirlenmesi özel kanuna bırakılmıştır.-

Madde 12. — Bu madde ile kararnamenin 21 inci maddesi değiştirilmiştir. Muafiyet konusunda tereddü
de meydan vermemek için madde, vergi kelimesi eklenmek suretiyle yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 1'3. — IBu madde ile 35 sayılı Kararnameye iki yeni madde eklenmiştir. Bk 1 inci maddede, taşın
maz mallar ile diğer halk ve menfaatlerin başkalarına devri, tadili, terkini ve üzerlerinde yeni hak tesisi Ik'o-
nusundakıi kısıtlamalar ve bu işlemler dolayısıyla zarar - ziyan davası açılamayacağı hususu düzenlenmiş-
tir., Bk 2 nci madde ile, bu kararnamenin getirdiği değişikliklerle" ilgili süreler belirtilıri'iş, alacaklıların tasfi
ye için başvurma süresi uzatılmış ve kararnamede kullanılan ((bu kanun hükmünde kararname) deyiminin 
amacına açıklık getirilmiştir. 

Madde )14 - 15,; — Yürürlük ve yürütme ile ilgilidir. 
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TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 6 Nisan 1982 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1/35/03358 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 sayın Kanun Hükmünde Kararna
menin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname» bugünkü Resmi Gazetede 
yayımlanmış ve bir örneği ilişik olarak gönderilmiştir, 

Gereğini arz ederim. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 

ÖDEME GÜÇLÜĞÜ İÇİNDE BULUNAN BANKERLERİN İŞLEMLERİ HAKKINDA 35 SAYILI 
KANUN HÜKMÜNDE KARANAMENİN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE VE BU 
KARANAMEYE BİR MADDE EKLENMESİNE DAİR 38 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KA

RARNAMENİN GEREKÇESİ 

GENEL GEREKÇE 

Ödeme güçlüğü içinde bulunan bankerlerin işlemleri hakkındaki 14 Ocak 1982 tarih ve 35 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamede görülen noksanlıklar 24 Şubat 1982 tarih ve 37 sayılı Kararname ile büyük ölçü
de giderilmiş olmakla birlikte, uygulamanın çabuk ve aksamadan yürütülmesini sağlamak ve bazı hususlara 
açıklık kazandırmak amacı ile söz konusu kararnamelerin bir kısım hükümlerinde yeniden değişiklik yapıl
ması ve kararnameye bir madde eklenmesi gerekli görülmüştür. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1.-—r Bu madde ile, 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamını belirten 1 inci maddesi
nin 1' numaralı fıkrası 2578 sayılı Kanunla tanınan yetki hükmüne aynen yer verilmek suretiyle değiştirUrniş 
ve böylece Yetki Kanunu ile Kararname konusundaki şüpheler giderilmiştir. 

Madde 2. — Bu madde ile Kararnamenin dördüncü maddesine, mahkemeler ve tasfiye kurullarında görev
lendirilen personele, bu görevleri nedeniyle ek ücret ödenmesini ve böylelikle bunların daha verimli çalışma
larını sağlamak amacıyla 3 numaralı fıkra eklenmiştir. 

Madde 3. — Kararnamenin 7 nci maddesi yeniden düzenlenmiştir, Bu düzenlemede, bankerlerin tasfiye
sine ilişkin olarak mahkemece verilecek kararların tasfiye kurulları tarafından yaptırılacak ilanının herbiri-
sinde, Kararname hükümlerinin aynen belirtilmesi suretiyle, hazırlanacak geniş kapsamlı ilan metinlerinin 
tekrarının, uygulamada bir yarar sağlamayacağı gibi bu ilanların yapılacağı Resmî Gazete ile Radyo ve Te
levizyonun gereksiz yere meşgul edileceği sonucuna varıldığından; böyle bir uygulamayı amir bulunan mev
cut hüküm, tasfiye kararlarının ilanından önce görevli mahkemece, bu ilanlar üzerine yapılacak işler yönün
den genel bir duyuruda bulunulması ve daha sonra tasfiye kurullarında kararların kısaca ilan edilmesi 
esası getirilmek ve birden çok banker için ortak ilan yapılması mümkün kılınmak suretiyle değiştirilmiştir. 
Ayrıca, tasfiyenin açılması kararı ilan edilen bankerden alacaklı olanların alacaklarını kaydettirmek için 
yapacakları başvuru sırasında izdihama meydan vermemek ve kolaylık sağlamak amacıyla, alacaklıların bir 
aylık süre içerisindeki belli günlerde alfabetik sıraya göre başvurmaları için çağrıda bulunmaya tasfiye ku-
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rullarım yetkili kılan bir hüküm getirilmiştir. İlanların yayınlanmasında uyumu sağlamak için, bu hususta 
Başbakanlık Koordinasyon Komitesinin aracı kılınması ayrıca öngörülmüştür. Yedinci maddede mevcut di
ğer esaslar aynen korunmuştur., 

Madde 4. — Kararnamenin dokuzuncu maddesinin 1, 3, 4 ve 5 numaralı fıkraları değiştirilmiştir. Yapı
lan değişikliklerin ilkinde, tasfiyenin açılması kararının ilanı üzerine alacaklıların bir ay içerisinde başvur
ması ilkesi ile başvurunun şekli ve kapsamına ilişkin esaslar aynen korunmuş, ancak bir aylık sürenin ge
rektiğinde mahkemece 15 güne kadar uzatılmasını mümkün kılan bir hüküm eklenmiştir. Böylelikle alacak
lıların başvurusu için bir aylık sürenin yetmemesi haline çözüm getirilmiştir. Üçüncü fıkradaki değişiklikle 
mevcut hüküm korunmakla birlikte tasfiyesine karar verilen bankerler ile fıkrada sayılan diğer ilgililere 
borçlu olanlar için öngörülen aylık ı% 10 temerrüt faizi uygulamasının, tasfiyenin kaldırılmasına karar veri
len bankere borçlu olanlar bakımından da tasfiye planının gerçekleşmesine kadar yürütülmesini sağlayıcı 
hüküm getirilmiştir. Ayrıca, dördüncü fıkrada sayılanlara ait mevduat ve parayı ellerinde bulunduranların 
da beyanda bulunacağı vurgulanmak suretiyle konuya açıklık getirilmiştir. Yapılan sonuncu değişiklikle, ge
çersiz tasarruflardan yararlananların edindikleri menfaatleri ellerinden çıkarmaları halinde yapılacak işlem 
düzenlenmek suretiyle bu konudaki boşluk giderilmiştir. 

Madde 5. — Kararnamenin 10 uncu maddesine eklenen 5 numaralı fıkra ile teminatın alacağı karşılama
ması halinde icraca yapılacak işlemler düzenlenmek suretiyle bu konudaki boşluk giderilmiştir. 

Madde 6. — Kararnamenin 12 nci maddesinin 1 inci fıkrasında yapılan değişiklikle, temyizi yoluna baş
vurulabilecek kararlardaki 50 000 lira tavan 100 000 liraya çıkartılmak suretiyle değiştirilmiştir, 

Madde 7. — Bu madde ile Kararnamenin 15 inci maddesinin l1 inci fıkrası değiştirilmiştir. Yapılan de
ğişiklikle îcra ve iflas Kanununun uygulanması konusuna, kısaltılmak suretiyle açıklık kazandırılmış ve ay
rıca, alacaklılar sıra cetvelinin Resmî Gazetede ilan edilmesi esası getirilmiş ve sıra cetveline itiraz dava
sının süresi 7 günden 15 güne çıkarılmıştır. 

Madde 8. — Kararnamenin 20 nci maddesi yeniden düzenlenmiştir. Tasfiyelerin gerektireceği idarî gider
ler için belli bir miktardan oluşan fon tesisinin öngörüldüğü maddede yenilik olarak, bu miktarın gerekti
ğinde Maliye Bakanı tarafından artırılması imkânı ve bu fondan görevli mahkeme başkanları emrine tah
sis edilen paraların 1050, 2490 ve 832 sayılı yasalara tabi olmadan kolaylıkla sarfedilmesi esası ve işlemle
rin bitiminde harcanmayan paralar ile demirbaşların Hazineye devredilmesi kuralı getirilmiştir. 

Madde 9. — Kararnameye eklenen Ek 3 üncü madde ile, bu ve önceki kararnamelerde geçen yönetici ta
birinin müdürleri de kapsadığı belirtilmek suretiyle bu hususta ortaya çıkabilecek tereddütler giderilmiştir. 

Madde 10 - li! Yürürlükle ve yürütme ile ilgilidir. 

Adalet Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Adalet Komisyonu 1 Nisan 1982 
Esas No. : 1/129 - 1/146 

Karar No. : 38 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ödenme Güçlüğü «[çinide Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hatkikınlda 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile Bu Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve lBu Karıarnaimteye Bazı Mıaldldteler Bki'enmesiine Da'ir 
37 sayılı Kanun Hülkmünideki Kararname ve gereikçeleri Ba'kanlıklar ve Millî Güivenl'iık Konseyi Genel Sekre
terliği temciisilerinin katılmalarıyla Komisyonumuzca Danışma (Meclisi İçtüzüğünün 34 üncü maddesi uyarınca 
bkfbirleri ile iDgili görül düğünden 'bfirüeşltiirtlerek İncelenip görüşüldü. 

Birleştirilen: Kanun Ihükimündîelki (her iki kararnamenin 'tümü, tbaşlı'k ve maddeleri Ikotmisıyona davet edilen 
Ankara Huikulk Fakültesi Pof. 'Baik'i Kuru'nunda foMgıi ve görüşü alınmak •surötiyîe tarStışılara'k yapılmış bulu
nan değişiklikler (sırasıyla aşağıda göslterilmiş'tir. 
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1. Birleştirilen her iki Kanun hükmündeki kararnamenin başlığı («Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan 
Bankerlerin İstemleri Hakkımda 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararname» lile Bu Kararnamenin Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine Dair 37 sayılı Kanun Hülklmündekii 
Kararnamenin Kabulü Hakkında IKanun Tasarısı) olma'k suretiyle kaleme alıramıştır. 

2. Kanun 'hükmündeki 35 sayılı kararnamenin (birinci maddesinin 'birinci fıkrası İ257I8 sayılı Ödetme Güç
lüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkındaki Yetki Kanununun amacına uygun şekilde yenliden dü
zenlenmiş ive 'bu maddenin diğer fıkraları aynen beniılnsenmişitir., 

3. Kanun hükmündeki '315 sayılı kararnamenin ikinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
4.1 Kanun hükmündeki 35 sayılı kararnamenin üçüncü maddesinin ikinci fıkrası, Itaslfiye kurulu üyelerinden 

birinin Başbakanlıkça ikisinin hukukçu olarak görevi mahkemece seçilmesi öngörülmek 'suretiyle 'bu fıkra ye
niden' düzenlenmiş ve hir, üç ve dördüncü fıkralar aynen ka/bul olunimuş ve Ibu maddeye 3İ7 sayılı Kanun 
hükmündeki kararnamenin 'birinci maddesiyle e!klen<n 5 ve 6 fıkralarındaki (üyelerinin), (üyelerin), (üyeler) 
keli'mderinin başına (»Başkan 'Ve) kelimeleri ilave edilmiş ve 7 nci fılkra ise, Kurul! 'Başkanının görevli mahke
mece seçileceğini ön'görür şekilde yeniden kaleme al nmıştır. 

5. IKanun hükmündeki 35 sayılı Karamanıeruin dördüncü maddesinin haslığı (İhtiyaçlar) olarak tan
zim- edilmiş ve maddenin ikinci fıkrası, ihtiyaçların • süratle sağlanması için yeniden düzenlenmiştir. 

6. Kanun hükmündeki 35 sayılı kararnamenin 'Ijeşinci maddesinin 1, 3, 7 ve 8 inci fıkraları aynen kabul 
edilmiş, bu maddenin 12, 4, 5 >ve 6 ncı fıkralarının değiştirilmesini ve aynı maiddeye hir fıkra eklenmesini 

2 nci maddesinin !2, 5 ve 6 numaralı fıkralara aynen ka
bul e'diDmıiş ve 4 numaralı (fıkrasındaki (Tüzel kişi bankerler) deyiıminden sonraki (ise) kelimesinin yerine (de 
aynı süre içinde) deyimi yazılmak suretiyle 'bu fıkrada ibenimısenimıiş ve eklenen dokuzuncu fıkra ise, 'bu fıkra
daki (Başbakanlıkça ıgörövlendirilecek Bakanlıklar) deyimi yerine (Maliye 'Bakanlığı) yazılimak suretiyle kabul 
e'diillmiişitir 

7. Kanun 'hükmürideki 35 sayılı kararnamenin altıncı maddesinin ıbirinci fıkra'sı aynen Ikalbul edilmiş ye 
bu maddenin ikinci fıkrası yukarıdaki madde ile uyumluluğu sağlamak için yeniden kaleme alınlmış Ve 3!7 sayılı 
Kanun hükmündeki (kararnamenin üçüncü maddesiyle bu maddeye eklenen 3 numaralı fıkrası aynen (benim-
senlmlşlfcir.. 

18, Kanun hükmündeki 35 sayılı kararnamenin 
yeniden düzenlenmiş, % 3 ve 4 üncü fıkralar aynen kal >ul edilmiştir. 

9J IKanun hükmündeki 35 sayılı kararnamenin 

yedinci maddesinin ıbirinci fıkrası açıklık 'getirillmelsi için 

sekizinci maddesinin ıbirinci fıkrası aynen ve ikinci fıkrası 
ise, sıon satırındaki (gerekli) kelimesinden sonra (bütün) kelimesi ilave edilerek henimsenlmiştir. 

ılö. Kanun hükmündeki 35 sayılı kararnamenin dokuzuncu maddesinin 1 ve 2 nci fıkraları ile 37 sayılı 
Kanun hükmündeki kararnamenin 4 üncü maddesi yle değiştirilen üçüncü fıkra ve maddeye eklenmiş olan 
dört ve heşincl fıkralar aynen kabul edilmiştir. 

lil. Kanun hükmündeki 35 sayılı 'kararnamenin ılö; uncu maddesi ve 3ı7 sayılı Kanun hükmündeki karar
namenin 5 inci malddesiıyie 'bu ırrfaddeye eklenen, 3 vu 4 numaralı fıkralar uygulamalarda kolaylığın sağlanması 
için yedi ıfııkra halinde kalem© alınmış ve madde haslığı ise (mahkemenin ıgöravi ve tasfiyenin kaldırılması) şek
linde düzenlenmiştir. 

12* Kanun hükmündeki 35 sayılı kararnamenin onbirinci maddesi ufak hir redaksiyona tabi tutulmuştur. 
13., Kanun hükmündeki 35 sayılı kararnamenin onikinci maddesi aynen kalbul edilmiştir. 
1|4< Kanun hükmündeki 35 sayılı kararnamenin 13 üncü maddesinin <2 ve 3 üncü fıkraları bir fıkra halin

de ikinci fııkra olarak yeniden tanzim edilmiş ve maddeye işlerlik kazandırılması için üçüncü fıkra olarak 
yeni hir fıkra kaleme 'alınmıştır. 

'15, Kanun hükmündeki 35 sayılı kararnamenin 14 üncü maddesi, Kanun hükmündeki 37 sayılı karar
namenin 6 ncı maddesiyle değiştirilmiş olup, değiştirilen 'bu 6 ncı maddede yazdı 14 üncü madde aynen ka
bul iddilmiştir. 

16. Kanun hükmündeki 35 sayılı kararnameninj 15 inci maddesi, Kanun hükmündeki 37 sayılı kararna
menin 7 nci maddesiyle değiştirilmiş olup, bu madde Kanun hükmündeki kararnamelerin işleyişini kolaylaş
tırmak için yeniden tertip Ve tanzim edilmiştir. 
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!17- Kanun hültemündeki 35 sayılı kararnamenin 16 ncı maddesli, Kanun hükmündeki 37 sayılı kararname
nin 18 'inci maddesiyle değişitiritaiş olup, değiştirilen ibu 18 Inc'i maddede yazılı 'VS ncı ma'dde aynen kabul edil
miştir, 

1118. Kanun hükmündeki 35 sayılı kararnamenin 17 nci malddesıi, Kanun hükmündeki 37 sayılı kararna
memin 9 uncu maddesiyle değiş'tiriflmliş olup, değiştirilen 'bu 9 uncu maddede yazılı 1:7 nöi madde (aynen benim
serim iş/ür., 

U9< Kanun h ü s ü n d e k i 35 sayılı kararn'amenin 18 inci maddesinin ıbirinci fıkrasını değiştiren Kanun hük
mündeki 317 sayılı kararnamenin 10) uncu maddesinde yazılı 18 inci makldenin ıbirinci fıkrası aynen kaibuil edil
miş 'Ve 35 sayıilı kararnıamenin 1118 inci maddesinin ikinci fıkrası oy çokluğu ite yeniden kaleme alınmıştır. 

120. Kanun hükmündeki 35 sayılı (kararnamenin 19 uncu madlddsi, Kanun hükmündeki 317 sayılı karar
namenin İH inci maidde'siyle değiştirilmliş olup, değiştirilen bu il9 uncu madde aynen benimsenmiştir. 

'21 i Kanun hükmündeki 35 «ayılı kararnamenin 20 nci maddesi aynen kabul edim'iştir. 

212, Kanun hükmündeki 35 sayılı kararnamenin 211 inci maddesi, Kanun hükmündeki 37 sayılı kararna
menin li2 nci maddesiyle d'eğişjtiritmiş olup, değiştirilen ibu '21 linçi ma'dde aynen benimsenmiştir. 

213. Kanun hükmündeki 35 sayılı kararnamenin 22 ve 23 üncü maddeleri aynen kalbul edilmiştir. 

24, Kanun hükmündeki 37 sayılı kararnamenin Elk 1 inci maddesinin 3 üncü fıkrası oy çokluğu île diğer 
fıkraları 'ile Elk Madlde 2 'oybirliğiyle aynen benimsenmiş ve Kanun lıülkmündeki kararnıamelerin amacını ger
çekleştirmek içlin oy çokluğuyla Ek Ma'dde 3 ilaveteni kaleme alınmıştır., 

25i Kamun hükmündeki 35 sayılı kararnamenin geçici 1 ve İ2 mcS maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

126. Yürürlüğe ilişkin '25 inüi madide «Yayımı tarihlimde yürünlüğe girmiş 'bulunan 315 ve 37 sayılı Kanun 
hükftnÜndekî kararnaimelerin değfşjtirilen hülkülmleri, Ibu değişikliklerin yayımlandığı itarilhde yürürlüğe 'girer» 
şekliride kaleme alınmıştır. 

27, Yülrüitm'eye İlişkin 25 inci madde «(Bakanlar Kurulu tarafından yürütülen Kanun hükmündeki karar
namelerin değiştirilen hükülmlerini de Bakanlar Kurulu yürünür» şeklinde benlimlsenmişltir. 

Raporumuz Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 

Rıfat BAY AZIT 
Başkan 

18 inci maddeye eklenen fıkraya 
muhalifini 

Serda KURTOĞLU 
Kâtip 

Necip BİLGE 
Üye 

«Söz hakkım mahfuzdur 

Necdet GEBOLOĞLU 
Üye 

Söz hakkım saklıdır 

S, Feridun GÜRAY 
Üye 

Söz hakikim mahfuzdur 

M. Fevzi UYGUNER 
iBaşkanvekili 

Söz hakkım mahfuzdur 

Alâeddin AKSOY 
Üye 

Söz hakkım saklıdır 

Befcir Sami DAÇE 
Üye 

Halil GELENDOST 
Üye 

Söz hakkim saklıdır 

tsa VARDAL 
Üye 

(tmzada bulunamadı) 

Enis MURAT OĞLU 
Sözcü 

Söz hakkım mahfuzdur 

İbrahim BARANGİL 
Üye 

Söz hakkım mahfuzdur 

Halil ERTEM 
Üye 

A. Pulat GÖZÜBÜYÜK 
Üye 

Söz hakkım saklıdır 

Şerafettin YARKIN 
Üye 

Ek Madde 1 in 3 üncü bendine 
muhalifim 
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MUHALEFET GEREKÇESİ 

Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlere İlişkin 35 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname, 37 sayılı 
Kanun Hülkmıündeki Kararnameyle ilave edilen «Ek Madde - l»'in 3 No.lu bendi hükmüne aşağıdaki neden
lerle muhal'iifiız;.! 

Adalet Komisyonunda olumsuz oy kullandığımız söz konusu 3 No, lu bentte aynen : 

«iBu Kanun Hükmündeki Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, alınan idarî tedbirler nedeniyle 
kamu kurum, kuruluş ve görevlileri aleyhine zarar ve ziyan iddiası ile dava açılamaz» denilmektedir. 

Bir hukuk devletinde kişilerin; kaımıu kurum ve kuruluşları ile kamu görevlileri aleyhine, bunların aldık
ları idarî tedbirler dolayısıyla, zarar ve ziyana uğradıkları iddiasıyla dava açma haklarını kaldıran bir hük
mün kabul edilmesi, yalnız hukukun genel ilkelerine değil, Anayasamızın, aşağıya alman, 31 ve 114 üncü 
maddelenine de açıkça aykırı bulunmaktadır. 

Anayasanın 31 inci maddesinde, «Herkes meşru bütün vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı 
mercileri önünde davacı veya davalı olarak, iddia- ve savunma hakkına sahiptir.» denilmektedir. 

Yine Anayasanın T14 üncü maddesinin ilk fıkrasında, «idarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yar
gı yolu açıktır» ve aynı maddenin son tfıkrasında ise, «idare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı öde
mekle yükümlüdür.» şeklinde (hükümler yer almıştır. 

Bu bükümler uyarınca, idarenin eylem ve işlemlerine karşı hukuku haleldar olanlar tarafından, şahsî ku
sur iddiası ile adlî yargı ve hizmet kusuru iddiası ile de idarî yargı mercileri nezdinde davalar açılabilmek
tedir. 

Anayasamızın yukarıya alınan hükümleri tetkik edildiği zaman, başka hiçbir ilave açıklamaya ihtiyaç du
yulmadan açıkça görülecektir ki, 37 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle getirilmiş bulunan «Ek Mad
de l»'in 3 İNo. lu bendinde yer alan, «i...s idarî tedbirler nedeniyle ıkamu kurum, kuruluş ve görevlileri 
aleyhine zarar ve ziyan iddiası ile dava açılamaz.» şeklindeki hülküm, Anayasanın gerek 31 ve gerekse 
1(14 üncü maddelerine aykırı bulunmaktadır. 

Bu nedenlerle, sözü edilen 3 No. lu bendin kabulüne mulhaliıf kaldık., 
Arz edeniz, 

Necip BİLGE A. Pulat GÖZÜBÜYÜK Halil ERTEM 
Adalet Komisyonu Üyesi Adalet Komisyonu Üyesi Adalet Komisyonu Üyesi 

Sera]ettin YARKIN İbrahim BARANGİL S. Feridun GÜRAY 
Adalet Komisyonu Üyesi Adalet Komisyonu Üyesi Adalet Komisyonu Üyesi 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 159) 



MUHALEFET ŞERHÎ 

Ödeme Güçlüğü İçinde (Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
nin, IBazı (Maddelerinin Değiştirilmesine ve ©u Kararnameye IBazı Maddeler Eklenmesine Dair 37 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ile değiştirilen 9 uncu maddenin 3 üncü fıkrasının kararnameye ©irmesine muhali
fiz. 

GEREKÇESİ 

Kararname; bankerlere, ortaklarına, yöneticilerine, denetçilerine ve bunların eşlerine, usul ve füruuna, ev
latlıklarına, kendini evlat edinenlere ib'orçlu olanların ilandan itibaren 15 ıgün 'içinde, (borçlarını ve borçları 
teminatsız ise Iborca yeter derecede taşınır ve taşınmaz mat iha'klarını (bildirme zorunluğu getirmektedir. Ban
kerler, esasen kararinamenin 5 ve 6 ncı maddelerline göre kimlerden alacaklı ve (borçlu ise ıbeyana tabi tu-
tutaaMadı^ 'Bu fıkra ile ayrıca bankerin yakınlarına Iborçlu olanlarda beyana tabi tutulmakta ve cezai 
müeyyide altına alınmaktadır. iBanker ve yakınlarına borçlu olanlar Ibu kişilerin 'bankerle olan yakınlıklarını 
bilmeyefeiHrlelr.; 

IBöylece hüsnüniyetle üçüncü kişileri sorumlu tutmak, uygulamada 'büyük güçlükler doğuracağı gibi, hu
kukun genel prensiplerine de aykırı düşmektedir. 

A. Pulat GÖZÜBÜYÜK Halil GELENDOST İsa Vardal 
Adalet Komisyonu Üyesi Adalet Komisyonu Üyesi Adalet Komisyonu Üyesi 

B. Sami DAÇE Necip Bilge 
Adalet Komisyonu Üyesi Adalet Komisyonu Üyesi 

MUHALEFET ŞERHİ 

35 sayılı Kanun Hükmündekıi Kararnamede değişiklik yapılmasına dair tasarının aşağıdaki maddelerine 
muhalifim., ŞÖyleki: 

li Kararnamenin 13 üncü maddesinde yapılan değişiklikle', borçlu bankerin taşınamaz malı paraya çev
rilirken tahmini Ibedelti üzerinden alıcı çıkmaması halinde, Ibu değer ile Hazinece satın alınması yolundaki 
hüküm son derece suiistimale müsait olup Devletin büyük 'zararlara uğramasına sebep olabilecektir, 

2, Komisyonun ek 3 üncü maddesinde, bankerlere 'bir Devlet 'bankasında açılacak ödenek (fonds) hesa
bından orta vadeli kredi verilmesi öngörülmektedir. 

Bu hüküm lüzumsuzdur. Zira bankerler cari usullere göre bankalardan kredi alabilir. Devlet bankasının 
muhatap tayinini gerektiren bir zaruret yoktur. 

Bu hüküm Devleti zarara sokabilir. Hazine aleyhine bir imkân tanınmasının hukukî dayanağı yoktur. 
Bu sebeplerle sözü geçen hükümlere muhalifim. 

A. Pulat GÖZÜBÜYÜK 
Danışma Meclisi 

Adalet Komisyonu Üyesi 

Danışma Meclisi (S. Sayısı ; 159) 
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İktisadî İşler, (Ticaret, Sanayi ve Teknoloji - Enerji ve Tabiî Kaymaklar) Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

İktisadî İsler, (Ticaret, Sanayi ve 
Teknoloji - Enerji ve Tabiî 3 Mayıs 1982 

Kaynaklar) Komiyonu 
Esa No. : 1/129, 1/146 

Karar No. : 10 

(DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ödeme Güçlüğü İçinde (Bulunan Bankerlerin işlemleri (Hakkında 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile Ibu (Kararnamenin 'Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine1 

Dair 37 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ve gerekçeleri MMî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği, 
ilgili bakanlıklar ve bazı (kuruluş tetmsilalerinin 'katılmalarıyla Komisyonumuzun 8, 12, 13, 15, 19 ve 20 
Nisan 1982 tarihli 37, 3l8, 39, 41, 42 ve 43 üncü (birleşimlerinde Danışma Meclisi İçtüzüğünün 34 üncü mad
desi uyarınca /birbirleriyle ilgili görüldüğünden /birleştirilerek görüşüldün 

Bu görüşmelerde Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Komisyonumuzca ilgililerden alınan belgelerin ışı
ğı altında yapılan değişiklikler aşağıda sıralanmıştır. 

Konu ve Tanım : 
Madde 1. — Adalet Komisyonu metni aynen kabul edilmiştir. 
Madde 2. — 35 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 3. — 35 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrası kararname 

metninde olduğu gibi, diğer 1, 3, 4, 5, 6 ve 7 nci fıkraları da Adalet Komisyonunca kabul edildiği şdkilde 
Komisyonumuzca kaibul edilmiştir. 

İhtiyaçlar : 
Madde 4. — Adalet Komisyonu metninin 4 üncü maddesi Komisyonumuzca da uygun görülerek aynen 

kabul edilmiştir. 

Bankerlerin Başvurusu ve Beyan Yükümlülüğü : 
Madde 5* — Adalet Komisyonu metninin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 inci fıkraları Komisyonumuzca da uy

gun görülerek aynen, 9 uncu fıkrası lise «Tasfiye, Maliye Bakanlığının koordinatörlüğünde Başbakanlıkça 
görevlendirilecek 'bakanlıklar, sermaye piyasası kurulu veya alacaklılar tarafından istenmiş ise, beyanda bulun
ma yükümlülüğü 7 nci maddeye göre yapılacak ilandan itibaren başlar. Bu fıkra gereğince beyanda bulunma sü
resi U5 gündür» şeklinde değiştirilerek Komisyonumuzca kaibul edilmiştir. 

Diğer Başvurma Halleri : 
Madde 6. — Adalet Komisyonu metninin 1 inci ve 3 ünoü fıkraları aynen, 2 nci fıkrası ise 5 inci mad

desinin 9 uncu fıkrasında yapılan değişikliğe paralel olarak Maliye Bakanlığı ilavesinden sonra «Koordi
natörlüğünde Başbakanlıkça görevlendirilecek Bakanlıklar» şeklinde düzenlenerek Komisyonumuzca kaibul edil
miştir,; 

Tasfiyenin Açılması Kararı ve İlanı : 
Madde 7. — Adalet Komisyonu metni Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.. 

Muhafaza Tedbirleri : 
Madde 8. — Adalet Komisyonu metni Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştirî 

İlan Üzerine Yapılacak işlemler : 
Madde 9. — Adalet Komisyonu metni Komisyonumuzca aynen kaibul edilmiştİTi 

Danışma: Meclisi (S. Sayısı : 159) 
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Mahkemenin Görevi ve Tasfiyenin Kaldırılması : 
Madde 10. — Aadalet Komisyonu metninin 1, 2 ve 4 üncü fıkraları aynen kaJbul edilmiş, 3 üncü fık

rasında ise yazı kuralına uygun olarak bazı redaksiyonlar yapılmış, 5 inci fıkrası uygun görülmeyerek çı
karılmış, 6 ncı fıkrasında «Bu kararı alan Tasfiye Kurulu» ifadesindeki «alan» sözcüğü karar alma yetkisi
nin mahkemelerde bulunması nedeniyle «tebellüğ eden» şeklinde 5inci fıkra olarak, 7 inci fıkrası da 6 ncı fık
ra olarak düzenlenmiş ve Komisyonumuzca bu şekilde kabul edilmiştir. 

Tedbir Kararına Uymak ve Bilgi Vermek Zoruniuğu : 
Madde 11. — Adalet Komisyonu metni Komisyonumuzca aynen ka'bul edilmiştir. 
Madde 12. — 35 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Satış : 
Madde 13. — Adalet Komisyonu metninin 1 ve 2 nci fıkraları aynen, 3 üncü fıkrası ise, «ilk artır

mada veya 2 nci fıkra hükmüne göre yapılacak artırmada sürülen pey akçesi tahmin olunan bedelin % 
75 ini bulmayan taşınmaz mallar, muhammen bedelin % 75'i üzerinden para veya devlet tahvili karşılığında 
hazinece satın alınır» şeklinde düzenlenerek Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Madde 14. — 37 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 14 üncü maddesi 'Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

İcra ve İflas Kanununun Uygulanması : 
Madde 15. — Adalet Komisyonu metninin 1 ve 2 nci fıkraları aynen, son fıkrası ise gerekli görülme

yerek metinden çıkarılmak suretiyle madde Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Madde 16. — 37 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 16 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen ka
kül edilmiş/tir. 

Madde 17. — 37 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 17, inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Uygulanmayacak Vergi ve Takip Hükümleri : 
Madde 18. — Adalet Komisyonu metninin, birinci fıkrasında (anaparalarını tam olarak ödenmesinden 

sonra geriye bir değer kalırsa) ibaresinden itibaren öncelikle bu tasfiyenin açıldığı tarihe kadar muaccel olan 
faizlerin ödenmesini teminen fıkra yeniden düzenlenmiş ve fıkraya ayrıca bir bend olarak da alacaklıların 
büyük bir kısmının küçük tasarruf sahiplerinden ibaret olduğu ve ayrıca bunların çok mağdur durumda bu
lundukları dikkate alınarak «Tasfiye kurullarında her 'bankerin kesin alacakları ve borçları tespit ve karara 
bağlandıktan sonra, borçların ödenmesine bankerin mal varlığı ve alacaklarından temin edilen fondan önce 
'bütün alacaklılara seyyanen; (Tasfiye kurulunun kararı ile) ve toplanan miktar da dikkate alınarak yüz bin 
liraya kadar ödeme yapılmasına, bu ödemede alacaklının başka bankerlerde de alacaklı olması halinde ken
disine bu alacaklarından dolayı bu şekle uygun olarak ayrıca bir ödeme yapılmamasına bu ödemeden sonra 
alacakların toplandığı fonda artan para alacaklıların anaparaları ide orantılı olarak alacaklılara ödenmesi
ne tasfiye kurulu yetkilidir. Her halükârda seyyanen ödeme toplamı aktifin % 60'ını geçemez.» Eklenmiş 
ve 2 nci fıkra ise Adalet Komisyonu metninde olduğu gibi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Madde 19. — 37 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 19 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 20. — 35 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 20 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 21. — 37 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 21 inci maddesi aynen ka'bul edilmiştir. 
Madde 22. — 35 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 22 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 23. — 35 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 23 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Ek Madde 1. — 37 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Ek 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Ek Madde 2. — 37 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Ek 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
«Ek Madde 3. — Adalet Komisyonunca kabul edilen metnin ıbaşmda yer alan (Bu Kanun Hükmündeki 

Kararnamenin 10 uncu maddesi hükmüne giren bankerlere) ibaresi «Bu Kanun Hükmündeki Kararname 
kapsamında olan bankerlere» şeklinde düzeltilerek kapsam genişletilmiş ve madde bu haliyle Komisyonumuz
ca kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 1. — 35 sayılı Kanun Kükmündeki Kararnamenin Geçici 1 inci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Danışmal Meclisi '(S. Sayısı : 159) 
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Geçici Madde 2. — 35 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Geçici 2 nci maddesi aynen kabul 
ediîm'iştir. 

Yürürlük : 
Madde 24. — Adalet Komisyonu metninin 24 üncü maddesi Komisyonumuzca da uygun görülerek aynen 

kabul edilmiştir. 
Yürütme : 
Madde 25. — Adalet Komisyonu metninin 25 inci maddesi Komisyonumuzca da uygun görülerek ay

nen kabul edilmiştir. 
îşfou Rapor Komisyonumuza havale edilen dosya ile birlikte gereği için ilişikte sunulduğu arz olunur. 

Nuri ÖZGÖKER M. Yılmaz ÖZMAN Pasa SARIOĞLU 
Başkan 

A. Avni ŞAHİN 
13 üncü maddenin 3 üncü bendi 

ile 18 inci m'aldidtenin 2 nci 
bendine karşıyım. 

Kâtip 

Nurettin AYAN OĞLU 
Üye 

Sadi ERDEM 
Üye 

Turgut ORAL 
Üye 

Başkanvekili 

Ali Nejat ALP AT 
18 inci maddeye eklenen bende 

karşıyım. Karşı oy yazım eklidir. 
Üye 

Orhan CİVELEK 
Üye 

Halil Erdoğan GÜREL 
13 üncü maddeye muhalifim. 

Söz hakkımı koruyorum. 
Üye 

Turgut YEĞENAĞA 
Üye 

18 

Sözcü 

Aydemir AŞKIN 
Üye 

A. Nedim ERAY 
inci maddeye eklenen bende 

karşıyım. Karşı oy yazım eklidir. 

18 

Üye 

Cevdet KARSLI 
inci maddeye eklenen bende 

karşıyım. Karşı oy yazım eklidir. 
Üye 

Fuat YILMAZ 
Üye 

3 Mayıs 1982 

KARŞI OY GEREKÇESİ 

18 inci maddeye ilave edilen bende; eşitlik ilkesini zedelediği ve uygulamada karışıklıklara sebebiyet ve
receği için karşıyız. 

Bu nedenle Adalet Komisyonunca benimsenen metne katılıyoruz. 

Nedim ERAY Cevdet KARSLI Ali Nejat ALP AT 

KARŞI OY YAZISI 

1. 13 üncü maddenin 3 üncü bendinde derpiş edildiği şekilde, Devletin bankerlere ait olup satışa çıkarı
lan taşınmaz malları muhammen bedelin % 75'i üzerinden satın almaya mecbur edilmesini mahzurlu bulu
yorum. Bu hüküm her ne kadar artırmaya konan emvalin ucuz fiyata kapatılmasını engellemeye matuf ise 
de diğer taliplere cazip olmayacak arsa, arazi, bina ve tesislerin Devlete gerek alımı, gerekse kullanımı veya 
işletmesi bakımından büyük külfetler getireceği kanaatini taşıyorum. 

2. 18 inci maddenin 2 nci bendi ile getirilen ve bankerlere ikrazda bulunanları bu ikrazlardan dolayı 
gelir vergisi kanunları dışında bırakan hükme karşıyım, zira bu hükmü gerçek usulde gelir vergisine tabi mü
kellefler bakımından mahzurlu görüyorum. 

A. Avni ŞAHİN 

Danışma Meclisi !(S. Sayısı : 159) 
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22 Nisan 1982 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Yüksek Başkanlığınızca Komisyonumuza havale edilmiş bulunan 38 sayılı Kanun Hükmündeki Karar
namenin 3, 4, 5, 6 ve 7 nci maddeleri üzerinden Adalet Komisyonunun görüşünün alınması Komisyonumu
zun 15 Nisan 1982 tarihli Birleşiminde kararlaştırılmıştır. 

Gereğini delaletlerine saygı ile arz ederiz. 
S. Sırrı KIRCALI 

Malî İşler Komisyonu Başkanı 

TC 
Danışma Meclisi 

Adalet Komisyonu 
Sayı : 1/187-47 

Konu : Mütalaa Hk. 

5 Mayıs 1982 

DANIŞMA MECLİSÎ BAŞKANLIĞINA 

Meclisimiz Malî İşler Komisyonu Başkanı imzasıyla 1/187 Esas, 35 Karar sayılı ve 22.4.1982 günlü ya
zının 23.4.1982 tarihinde Komisyonumuz Başkanlığına havalesi üzerine konu Komisyonumuzun 5.5.1982 gün
lü 56 nci Birleşiminde görüşülmüş ve oybirliği ile oluşan görüşümüz ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini delaletlerine saygı ile arz ederim. 
Rıfat BAY AZIT 

Adalet Komisyonu Başkanı 

TC 
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Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/187 
Karar No. : 47 

Adalet Komisyonu Raporu 

5 Mayıs 1982 

DANIŞMA MECLÎSİ MALÎ ÎŞLER KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuzun Ödeme Güçlüğü İçindeki Bankerlere İlişkin 38 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname
nin 3, 4, 5, 6, 7 nci maddelerine ilişkin mütalaası aşağıdadır. 

Madde 3. — Kararnamenin bu maddesinde 7 nci maddeye Komisyonumuzca eklenen açıklamalar metin
den çıkarılmıştır. 2 nci bent ise aynen benimsenmiştir. 3 üncü bentteki değişiklik ise 4 üncü bende aktarıl
mıştır. Bu haliyle kararname düzenlemesi Komisyonu nuzunkine esaslı bir değişiklik getirmiş değildir. Öteki 
bentlerdeki düzenlemeleri ise Komisyonumuzunkine aynen uymaktadır. 

Bu nedenle maddenin tümünün düzenlemesi Komisyonumuzca oybirliği ile uygun mütalaa edilmiştir. 
Madde 4. — Bu maddenin ilk bendinde kararnamenin getirdiği süre uzatılmasına ilişkin değişiklik ye

rinde görülmüştür. Redaksiyon değişiklikleri de uygun mütalaa edilmektedir. 
Maddenin 3 üncü bendine yapılan eklenti konuyu tamamladığı cihetle yerindedir. 
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4 üncü bende eklenen «evlat edinenlere ait para ve mevduat» konudaki 
rindedir. 

açık hususu kapattığından ye-

5 inci bentteki düzenleme kısmen Komisyonumuz düzenlemesinden 
kaçırmayı önlemek amacıyla konduğundan uygun mütalaa edilmiştir. 

ayrılmışsa da yapılan eklenti mal 

Madde 5. — Kararnamenin 10 uncu maddesine ilişkin konu tasarı metninden tamamen farklı biçimde Ko
misyonumuzca düzenlenmiştir. Hükümet, tasarısına 5 inci bent eklemekle yetinmiş bulunmaktadır. 

Komisyonumuz bankerleri üçe ayırarak herbiri için koruyucu hükümler düzenlemiştir. Bu düzenleme öde
meyi sağlayıcı niteliktedir. Komisyonumuzda dinlenen ilmî otorıtelerce de uygun mütalaa edilmiş bulunmak
tadır. Maddenin Maliye Bakanlığının telkini ile değiştirildiği düşünülmektedir. 

Kararnamenin anahükmü niteliğindeki bu düzenlemenin Komisyonumuzca benimsenen biçimde korunması 
oybirliği ile uygun mütalaa edilmiş ve tasarı düzenlemesi benimsenmemiştir. 

Madde 6. — Bu maddede bir redaksiyon düzeltmesi yapılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür. 
«100 000 TL. sı ve bunu aşan» kelimelerinin madde metnine yerleştirilmesi «100 000 TL. nı» kelimelerinin 
çıkartılması teklif edilmektedir. 

Madde 7. — Bu maddede Komisyonumuz düzenlemesinden 159/3 maddesinin çıkarıldığı anlaşılmaktadır. 
Bu değişiklik ters anlamayı önleyici nitelikte olduğundan oybirliği ile uygun görülmüştür. Maddede yapılan öte
ki değişiklik ise esasa etkili görülmemiş ve yerinde mütalaa edilmiştir. 

Saygıyla arz olunur. 

Rıfat BAY AZIT 
Başkan 

Serda KURTOĞLU 
Kâtip 

Necip BİLGE 
Üye 

Necdet GEBOLOĞLU 
Üye 

S. Feridun GÜRAY 
Üye 

M. Fevzi UYGUNER 
Başkanvekili 
Bulunmadı. 

Alâeddin AKSOY 
Üye 

Bekir Sami DAÇE 
Üye 

Halil GELENDOST 
Üye 

İsa VARDAL 
Üye 

Enis MURATOĞLU 
Sözcü 

İbrahim BARANGİL 
Üye 

Bulunmadı. 

Halil ERTEM 
Üye 

A. Pulat GÖZÜBÜYÜK 
Üye 

Serafettin YARK1N 
Üye 
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Malî İşler Komisyonu 
Esas No. : 1/187 
Karar No. : 36 

18 — 

22 Nisan 1982 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Yüksek Başkanlığınızca Komisyonumuza havale edilmiş bulunan 38 sayılı Kanun Hükmündeki Karar
namenin 4 üncü maddesi üzerinde İktisadî İşler Komisyonunun görüşünün alınması Komisyonumuzun 
15 Nisan 1982 tarihli Birleşiminde kararlaştırılmıştır. 

Gereğini delaletlerine saygı ile arz ederiz. 
S. Sırrı KIRCALI 

Malî İşler Komisyonu Başkanı 

İktisadî İşler (Ticaret, Sanayi ve Teknoloji, Enerji ve Tabii Kaynaklar) Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

İktisadî İşler (Ticaret, 24 Mayıs 1982 
Sanayi ve Teknoloji, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar) Komisyonu 

Esas No. : 1/187 HK. Görüş. 
Karar No. : 12 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 22.4.1982 gün ve Esas No. : 1/187, Karar No. : 36 sayılı Malî İşler Komisyonunun yazısı. 

Malî İşler Komisyonunun ilgi yazıları üzerine Komisyonumuz 24.5.1982 Pazartesi günü yapmış olduğu 
56 ncı Birleşimde Hükümet temsilcisi olarak Adalet ve Maliye bakanlıkları yetkilerinin katılmalarıyla 
«Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye Bir Madde Eklenmesine Dair 38 sayılı Kanun Hük
münde Kararname» nin 4 üncü maddesi görüşülmüş ve bu maddenin tasarıda belirtildiği şekilde aynen kabul 
edilmesi Komisyonumuzca kararlaştırılmıştır. 

Malî İşler Komisyonunun yalnız 38 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 4 üncü maddesi üzerinde 
görüş istemiş olduğu saygı ile arz olunur. 

Nuri ÖZGÖKER 
Başkan 

A. Avni ŞAHİN 
Kâtip 

Nurettin ÂYANOĞLU 
Üye 

Sadi ERDEM 
Üye 

Turgut ORAL 
Üye 

M. Yılmaz ÖZMAN 
Başkanvekili 

Ali Nejat ALPAT 
Üye 

Orhan CİVELEK 
İzinli. 
Üye 

Halil Erdoğan GÜREL 
Üye 

Turgut YEĞENAĞA 
Üye 

Paşa SARIOĞLU 
Sözcü 

Aydemir AŞKIN 
Üye 

A. Nedim ERAY 
Üye 

Cevdet KARSLI 
Üye 

Fuat YILMAZ 
Üye 
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Malî İşler Komisyonu Raporu 
TC 

Danışma Meclisi 
Malî İşler Komisyonu 

Esas No. : 1J129-11146-1 /187 14 Haziran 1982 
Karar No. : 40 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleriyle İlgili Olan ve 13.1.1982 Tarih ve 2578 Sayılı 
Yetki Kanununa Dayanılarak Çıkarılan 14.1.1982 Tarih ve 35 Sayılı, 18.2.1982 Tarih ve 37 Sayılı, 30.3.1982 
Tarih ve 38 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler Komisyonumuzca birleştirilerek incelenmiştir. 

Bu inceleme sırasında, değiştiren ve değiştirilen hükümler ile Adalet ve İktisadî İşler Komisyonlarının gö
rüş ve metinleri üzerinde ayrı ayrı durulmuştur. 

Banker alacaklılarından, tasfiye ile görevli mahkemeden, Başbakanlık Koordinasyon Komitesinden ve 
Tasfiye Kurulları ile konu hakkında bilgi sahibi olan diğer kişilerin görüşlerinden de yararlanılarak yapılan 
ve Hükümet temsilcilerinin hazır bulundukları toplantılarda sürdürülen görüşmeler sonucunda kabul edilen 
değişiklikler sırasıyla aşağıda arz edilmiştir. 

Komisyonumuz raporunda ve metninde geçen Kanun Hükmünde Kararname deyimi 35, 37 ve 38 sayılı 
Kararnamelerle getirilen en son hükmü ifade etmektedir. 

1. Kanun tekniğine uygun olması bakımından tüm metinde geçen «Kanun Hükmünde Kararname» de
yimleri yerine, «Kanun» veya «14 Ocak 1982» tarihi ibarelerinin, Komisyonumuz metnine göre aşağıda su
nulduğu şekilde konulması uygun bulunmuştur . 

A) Aşağıdaki maddelerde ve (/) işareti ile belirtilen fıkralarında «Kanun» deyimi kullanılmıştır. 
1/1, 1/2, 2/1, 3/1, 5/1, 7/1, 7/7, 9/2, 9/5, 10/1, 13/1, 13/2, 15/1, 17, 18/1, 18/2, 19, 20/1, 21, 22/1, 

22/2, 22/3, 23, 24/1, 24/2, 25, Geçici Madde 1, 27. 
B) Aşağıda belirtilen maddelerin (/) işaretiyle belirtilen fıkralarına ise «'1'4 Ocak 19>8İ2» tarihî konulmuş

tur. 
5/2, 5/5, 5/8, 14/2, 22/1, 22/2, 24/3. 
2. Birleştirilerek incelenen 35, 37 ve 38 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile ilgili bu Kanuna 

«Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35, 37 ve 38 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamelerin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun» başlığının konulması kabul edilmiştir. 

3. 35, 37 ve 38 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde esas itibariyle tasfiye hükümlerinin yer alması, 
tasfiyeden önce herhangi bir düzenlemenin söz konusu olmaması, nedenleriyle kararname metninin mündere-
cat ve muhtevasıyla 1 inci maddenin 1 inci fıkrası metninin paralelliğinin sağlanması bakımından bu fıkra ye
niden düzenlenmiştir. 

2 nci fıkra metninde belirtilen kişilerin dışında da bu işle uğraşanların önemli ölçüde var olduğu dikkate 
alınarak bu fıkraya bir (e) bendi eklenerek madde bu değişikliklerle kabul edilmiştir. 

4. Birinci şıkta arz edilen deyim değişikliği dışında kararname metni 2 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

5. 3 üncü maddede de , 1 inci şıkta belirtilen deyim değişikliğinden başka, kıdemli üye yerine liyakat 
esasını yansıtan «seçim» öngörülerek yapılan 7 nci fıkra değişikliğinden sonra madde yeni şekliyle kabul edil
miştir. 

6. 4 üncü maddenin 3 üncü fıkrasında belirtilen ek ücret alacak personel arasına Adliye Personeli de da
hil edilerek bu madde kabul edilmiştir. 

7. 2644 sayılı «Ödeme Güçlüğü içinde Bulunan Bankerlere ve Bunlarla İlgili Kişilere Uygulanacak Ce
za Hükümleri Hakkında Kanun» un öngördüğü süre dikkate alınarak 5 inci maddenin 1 inci fıkrası yeniden 
düzenlenmiş, 3 üncü fıkrada öngörülen beyan yükümlülüğüne «Borç - alacak farkının beyanı» zorunluluğu 
getirilmiştir. Ayrıca bu maddenin 4 üncü fıkrasının ifade düzgünlüğüne sahip olabilmesi için Adalet Komis
yonunun metni doğrultusunda bir düzenlemeden sonra madde yeni şekliyle kabul edilmiştir. Birinci şıkta be
lirtilen deyim değişikliğine bu maddede de gidilmiştir. 
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8. 37 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen ek madde 2'nin 2 nci fıkrasındaki ek süre dikkate 
alınarak, 6 ncı maddenin 1 inci fıkrası yeniden düzenlenmiştir. 

2 nci fıkranın son kelimesi olan «Başvurabilirler» «Başvururlar» şeklinde değiştirilmiş ve madde bu de
ğişikliklerle kabul edilmiştir. 

9. 1 inci sıkıta sunulan deyim değişlkliğin'den sonra Kararname metni 7 nci madde olarak aynen benim
senmiştir. 

10. Kararname metni madde 8 olarak aynen benimsenmiştir. 
11. 9 uncu maddenin 3 üncü fıkrasında temerrüt faizi tahakkukunun başlangıcı olarak öngörülen «Borç 

vadesi» unsurunun, uygulamada bazı güçlükler yaratacağı nedeniyle «Tasfiye ilanında öngörülen sürenin bi
timi» olarak alınması kararlaştırılmış, 1 inci şıkta belirtilen deyim değişikliğinden sonra madde yeni şekliyle 
kabul edilmiştir. 

12. 1 inci şıkta belirtilen deyim değişikliği dışında 10 uncu madde kararnamedeki şekliyle benimsenmiş
tir. 

13. Kararname metni 11 inci madde olarak aynen benimsenmiştir. 
14. Tasfiyenin sürüncemede kalmaması açısından «görevli mahkeme başkanı ve hâkimlerinin reddedile

meyeceği» hükmü son fıkra olarak eklenerek 12 nci madde bu haliyle kabul edilmiştir. 
15. 1 inci şıkta belirtüen deyim değişikliği dışında Kanun Hükmünde Kararname metinleri 13., 14., 15., 

17., 18., 19., 20., 21., 22., ve 23., maddeler de kabul edilmiştir. 
16. Kanun tekniğine daha uygun olabileceği düşüncesiyle, Kanun Hükmünde Kararnamenin ek madde 

1 ve ek madde 3'ü 1 inci şıkta arz edilen deyim değişikliği dışında, sırasıyla, madde 24 ve madde 25 olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

17. 37 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen ek madde 2'nin 2 nci fıkrası, 35 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrası için yeni bir başvurma süresi (5 Mart 1982) öngör
müştür. Bu hüküm metnimizin 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasına dercedildiğinden, bu fıkraya gerek kalma
mıştır. Diğer fıkralar da bu Kanun açısından gerekli görülmediğinden «süreler» ile ilgili bu madde metinden 
çıkartılmıştır. 

18. Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici madde 1 ve 2'si, 1 inci şıkta sunulan deyim değişikliği dı
şında aynen kabul edilmiştir. 

19. Kararnamelerin farklı tarihlerde çıkarak değişik zamanlarda hüküm ifade etmeye başlamaları ne
deniyle, bu Kanunun ancak yayımlandığı tarihte yürürlüğe girebileceği ve kararnamelerin yürürlüklerine de
ğinmenin de gerekli olduğu gözönünde tutularak, yürürlük maddesi, madde 26 olarak ve değişik şekliyle 
kabul edilmiştir. 

20. Kararnamenin yürütme hükmünü taşıyan 25 inci maddesi, 1 inci şıkta arz edilen deyim değişikliğin
den sonra, 27 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Raporumuz Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Süleyman Sırrı KIRÇ ALI 
Başkan 

Hilmi SABUNCU 
Kâtip ve Sözcü 

Erdoğan BAY1K 
Üye 

Doğan GÜRBÜZ 
imzada bulunamadı. 

Üye 
M. Velid KORAN 

Üye 

İsmail ŞENGÜN 
Başkanvekili 

Mustafa ALPDÜNDAR 
Üye 

Muzaffer ENDER 
Üye 

Salih İNAL 
Üye 

Hamdi ÖZER 
Üye 

Mehmet PAMAK 
Sözcü 

Recai BATURALP 
Üye 

Kamer GENÇ 
Kanunun tümü ve maddeler 
üzerinde söz hakkım saklıdır. 

Üye 
Mehmet KANAT 

Üye 

Ragıp TARTAN 
Ayrışık oyum eklidir. 

Üye 
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AYRIŞIK OY 

13 Ocak 1982 günlü Resmî Gazetede yayınlanan ve «Ödeme Güçlüğü içinde Bulunan Bankerlerin İş
lemleri Hakkında...»'ki Yetki Kanununun 1 inci maddesi ile Bakanlar Kuruluna, ödeme güçlüğü içinde bu
lunan bankerlerin işlemlerinin düzenlenmesi ve gerekirse tasfiyesi ve bunlara para yatırmış olanların hak
larının güvence altına alınması amacı ile bu konuda bir yıl süre ile Kanun Hükmünde Kararname çıkar
ma yetkisi verilmiştir. 

Bakanlar Kurulunca, bu yetkiye dayanılarak çıkarılan 35, 37 ve 38 sayılı kararnamelerin Komisyonumuz
da incelenmesi sırasında, verilen bir önerge ile 38 sayılı Kararnamenin 1 inci maddesinin 1 numaralı fıkra
sındaki «.... bankerlerin işlemlerinin düzenlenmesi...»» cümlesinin değiştirilmesi istenmiş ve bu istek çoğun
lukla kabul olunmuştur. 

Hatırlanacağı üzere bankerlerle ilgili olarak Hükümetçe hazırlanan Yetki Tasarısında «Bankerlerin işlem
lerinin düzenlenmesi» yolunda bir hüküm yer almamış yalnız tasfiyeden söz edilmiş iken, kurulan Karma 
Komisyon, Tasarının 1 inci maddesini bu ibareye de yer vererek yeniden düzenlemiş ve bu suretle ödeme 
güçlüğü içine düşen bankerlerin tamamının, hemen ve mutlaka tasfiyesi yoluna gidilmesinin önlenmiş bulu
nacağı yolundaki görüşünü belirtmiş, Damşma Meclisi Genel Kurulu da bu metne sahip çıkmış daha sonra 
da Millî Güvenlik Konseyince bu şekli ile kabul olunan tasarı yasalaşmıştı. 

38 sayılı Kararnamenin 1 inci maddesinde aynen yer alan bu hükmün değiştirilmesinin ve bankerlerin 
«...işlemlerinin düzenlenmesi...» sözcüğünün buradan çıkarılmasının, Kanun Hükmündeki Kararnamenin da
yandığı Yetki Kanununa aykırı olduğu tartışmaya yervermeyecek kadar açıktır. 

Söz konusu Kararnamenin bu değişiklikle onanması ve yasalaştırılması böylece de Yetki Kanununda bir 
değişiklik yapılması isteniyorsa bu isteğin gerçekleştirilmesinin yolu bir kanun teklifi hazırlanarak Danış
ma Meclisi Başkanlığına başvurulmasıdır. 

Aksi halde kanun yapma tekniği yönünden çok hatah bir yola girilmiş olacaktır. Zira incelemekte oldu
ğumuz metin, Hükümetçe hazırlanmış Kanun Hükmünde bir Kararnamedir. Ve Yasama Organının bir ka
nadını teşkil eden Danışma Meclisinin «Bir komisyonu» olarak bizim ilk görevimiz bu Kararnamenin Yet
ki Kanununun sınırlarını aşıp aşmadığım araştırmaktır. Yoksa onu değiştirecek nitelikte bazı metinler ek
lemek veya çıkartmak değildir. 

Yine aynı maddenin 2 numaralı fıkrasında, hangi tür faaliyetlerin bankerlik faaliyeti sayılacağı a, b, c ve 
d bentlerinde (özetle) «izin almış olmak» veya «statüsünde bu işlerle uğraşacağı kayıtlı bulunmak» veya 
«ilan ve reklamlarla bu faaliyetlerini halka duyurarak menfaat vaad etmek» veya «menkul kıymet alım ve 
satımı işleriyle uğraşmak» şeklinde belirlenmiştir. 

Kanunun bu kısmının müzakeresi sırasında verilen bir önergeyle bu Kararnameye eklenmesi istenen ve 
çoğunlukla kabul olunan (e) bendinde ise «yukarıda sayılanların dışında kalıp da bu işle uğraştığını ortaya 
koyacak hacım ve nitelikte, çek, poliçe, bono ve borç ikırarıni havi herhangi bir belge düzenlemek suretiyle faiz 
karşılığında borçlanan» kişilerin bu tür faaliyetlerinin de bankerlik faaliyeti olarak kabul edilmesi ve Ka
rarname çerçevesi içine alınması inancıma göre yerinde olmamış ve uygulamada bir çok sakıncalar doğura
bilecek bir hüküm hüviyetinde görünmüştür. 

Şöyleki; bend içinde yer alan (nitelik ve hacim) deyimlerinin, çek, poliçe, bono ve benzeri belgelerle, kaç 
kişiden ve ne miktarda borç para alınması halinde faaliyetin bankerlik sayılması lazım geldiğini belirlemediği 
hususu komisyonun bütün üyelerince kabul edilmiştir. Fakat görüşmeler sırasında sorunun, ortaya bir sayı 
konulmak suretiyle de çözümlenemeyeceği anlaşılmış ve teklifin aynen benimsenmesine karar verilmiştir., 

Bu durumda mahkemeler daha ilk anda bini aşkın banker yanında yine en az bu sayıda belki de daha 
çok daha fazla sayıda ve de hukuk alanında çözülmesi uzun üzadıya incelemeler, araştırmalar ve kıyaslama
lar yapmayı zorunlu kılacak olaylarla karşılaşacaklar; fakat yine de birbirine aykırı kararlarla ve uygula
malarla karşılaşılacak, bu haller ise toplumda büyük huzursuzluklar doğuracaktır. 

Ayrıca, belki yukarıda belirttiğimiz sakıncadan daha önemli olanı bu bent kapsamı içine girebilecek ki
şilerin bîr çoğunun yaptıkları işlerin bankerlikle alakasının bulunmayacağıdır. Örneğin piyasada ikrazatçı 
olarak bilinen ve tanınan kişiler de bu tür faaliyetlerini muvazaalı çek, bono veya senet vermek suretiyle 
örterek kendilerini cezadan hatta belki vergiden bile kurtarmak isteyeceklerdir., 
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Bu nedenlerle 35, 37 ve 38 sayılı kararnamelerle ilgili olarak verilen kararlara önce bu hususlar nedeniy
le sonra da Kanun Hükmündeki Kararnamelerin aynen kabul olunan maddelerinin (örnek olarak yazılmış
tır) «Kanun maddesi 1. — Kanun Hükmündeki 35 sayılı Kararnamenin,., maddeleri, 37 sayılı Kararname
nin... maddeleri, 38 sayılı Kararnamenin.,, maddeleri aynen kabul olunmuştur» şeklinde ve değiştirilen 
maddelerinin ise; (yine örnek olarak yazılmıştır.) «Kanun Maddesi 5. — Kamum Hükmündeki 38 sayılı 
Kararnamenin... fıkrası «....,» şefldliınıd© değişrtirlımliştir.» şeklinde redakte edilmesinin uygun olacağı görü
şüyle çoğunluk kararına katılmıyorum. 

Ragıp TARTAN 

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME METNİ 

ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

Karar Sayısı : KHK/35 : 
Ödeme güçlüğü içinde bulunan bankerlerin işlemlerinin düzenlenmesi 13 , 1 , 1982 tarihli ve 2578 sayılı 

Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 14 , 1 , 1982 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Konu ve Tanım : 

MADDE İ1. — 
l'H Ödeme güçlüğü içinde bulunan bankerlerin işlemleri bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine 

göre tasfiye edilir. 
2. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasında banker deyimi; Bankalar Kanununa tabi ku

ruluşlar ile özel kanunlarına göre mevduat kabul etme, ödünç para verme ve menkul kıymetler alım ve satı
mı ile iştigal etmeye yetkili kılınan kuruluşlar dışında kalan; 

a) Bu işleri yapmak üzere daha önce bir merci den izin almış olan, 
b) veya böyle bir izin almamış olmasına rağmen statüsünde bu işlerle uğraşacağı kayıtlı bulunan, 
c) veya basın, radyo, televizyon veya diğer yollardan yapmış oldukları ilan ve reklamlarla bu faaliyet

lerini halka duyuran ve bu suretle menfaat vaad ederek yükümlülük altına giren, 
d) »veya mtünlhasıran menkul kııymdt alım ve satım işleri ile uğraşan gerçek ve tüzelkişileri ifade eder. 
3. Türk Ticaret Kanununa uygun olarak kendi adına tahvil ve hisse senedi ihraç eden kuruluşların sö

zü edilen ihraç işlemleri bankerlik faaliyeti sayılmaz. 

Görevli Mahkemeler : 

MADDE 2. — 
1'H Ankara, İstanbul ve İzmir'de, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenecek bir veya 

birden fazla Ticaret Mahkemesi bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre tasfiye işlemlerini yapmakla gö
revlidir-

2. Gerektiğinde, yukarıda sayılanlar dışında kalan illerde de bu işlemleri yapmakla görevlendirilecek 
mahkemeler, Adalet Bakanlığının teklifi üzerine, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenir. 

Tasfiye Kurulu : 

MADDE 3. — 
1, Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre tasfiye işlerini yürütmek üzere görevli mahkeme nezdinde 

bir veya gerektiğinde birden fazla tasfiye kurulu teşkil edilir. 
2, Tasfiye Kurulu, Başbakanlıkça uzman kişiler arasından belirlenecek iki ve görevli mahkemece seçile

cek bir hukukçu üyeden oluşun 
3, Tasfiye Kurulu'üyelerine bu görevleri için verilecek ücret, Bakanlar Kurulu Kararıyla tespit edilir.. 
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4, Tasfiye Kurulu, İcra ve İflas Kanununda yazılı iflas idaresi ve alacaklılar toplantısı görev ve yet
kilerine sahiptir. Ancak, sulh olma işlemleri, bir davanın açılıp açılmaması konusundaki kararlar, İcra ve 
İflas Kanununun 210 uncu maddesinin 2 nci fıkrasına göre alınacak tedbirler, pazarlıkla satış kararları ve 
pay cetveli düzenlenmesi işlemleri mahkemenin onayına tabidir. 

Diğer Görevliter ': 

MADDE 4. — 
1. Gerekli görülecek araştırma ve incelemelerin yapılması için Mahkeme nezdinde Bakanlıklar ve Ka

mu İktisadî Teşebbüslerince yeter sayıda personel görevlendirilebilir., 
2i Görevli Mahkeme ihtiyaç duyduğu personel için Adalet Bakanlığı aracılığı ile Başbakanlığa başvu

rup 

Bankerlerin Başvurusu ve Beyan Yükümlülüğü : 

MADDE 5. — 
1. Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre tasfiye isteyen bankerlerin, görevlendirilecek 

mahkemelerin Resmî Gazetede ilan edilmesinden itibaren en geç 15 gün içinde muamele merkezlerinin bu
lunduğu mahaldeki görevli Mahkemeye başvurmaları gerekir. Başvuru dilekçesinde bankerler, yönetici, de
netçi, müdür ve ortaklarının isim ve adreslerini de bildirmek zorundadırlar, 

2. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte konkordatonun tasdiki kararı kesinleşmemiş 
veya konkordato talebi reddedilmiş veya haklarında iflas karan verilmiş olan bankerler mahkemeye baş
vurma zorundadırlar. 

3. Bankerler, başvurma tarihinden itibaren bir ay içinde verecekleri bir beyanname ile halen alacak 
ve borç ilişkisi içinde bulunduğu gerçek ve tüzelkişilerin, mümkün ise adreslerini de gösteren bir listesini, 
aldıkları ve verdikleri para miktarlarını, anlaştıkları vade, faiz oranı, sair menfaat, anapara ve faizden yapılan 
ödemeleri ve kalan miktarları, bütün belge ve dayanakları ile beraber mahkemeye bildirmek zorundadırlar. 

4. Gerçek kişi bankerler kendilerine, eşlerine, usul ve füruuna yönetici olarak çalıştırdığı kişilere, tüzel
kişi bankerler ise, tüzelkişiliğe ve bunların ortaklan ile, yönetici ve deneticilerine, bunlar da kendileri ile 
eşlerine ve usul ve füruuna ait taşınmaz mal ve iştiraklerini, haczi caiz olan taşınır mal, hak ve menkul kıy
metleri bildirmekle yükümlüdürler, 

5. Ayrıca Bankerler : 
1< Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesinden önceki iki yıl içinde üçüncü şahıslar ile 

eşlerine, usul ve füruu ile üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhrî hısımlarına ivazlı veya ivaz
sız olarak devrettikleri mal veya temin ettikleri her türlü hak ve menfaatleri, 

İ4 Bankerlik yapanlar tüzelkişi iseler, bu tüzelkişiliğe, bunların ortaklanna yönetici ve denetçilerine, 
bunları da kendilerine, eşlerine usul ve füruuna ve ikindi dereceye kadar (bu derece daM) kan ve sıhrî 
hısımlarına ivazlı veya ivazsız olarak devrettikleri veya temin ettikleri taşınmaz mal, haczi caiz olan taşınır 
mal, hak ve menkul kıymetleri de, 

Beyan etmekle yükümlüdürler. 

6. Gerçek kişi bankerler, kendileri ve yöneticileri, tüzelkişi bankerler ise ortakları, yönetici ve denetçi
leri, resmen veya fiilen bankerlik faaliyetine başladıktan sonra boşanmış oldukları eşleri için de yukardaki 
(4) ve (5.1), (5.2) fıkraları hükümleri uyarınca beyanda bulunmak zorundadırlar. 

İ4 Ölü, kaçak veya gaipliğine karar verilmiş bankerler hakkında bunların kanunî mirasçıları, varsa or
takları, yöneticileri ve denetçileri 1 inci fıkrada yazılı süre içinde, tasfiye için mahkemeye başvururlar ve 
diğer 'bentlerde hüküm altına alınan beyan mükellefiyetini yerine getirirler. 

8. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinde tasfiye halinde girmiş bulunan bankerler için 
yukarıda öngörülen mükellefiyetler, tasfiye memurlarınca da yerine getirilir. Ancak bu husus, bankerler ile 
diğer ilgililerin 'beyan yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. 
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Diğer Başvuru \Halleri : 

MADDE 6, — 
1. 5 inci madde uyarınca başvuruda bulunmayan bankerler hakkında, İcra ve İflas Kanununun 177 nci 

maddesindeki sebeplerin mevcut olması veya iflas karan verilmiş yahut konkordatonun tasdiki kararının ke
sinleşmemiş 'bulunması hallerinde, bunlardan alacaklı olan kişiler, ıbu Kanun (Hükmünde Kararname gereğince 
görev yapacak mahkemelerin Resmî Gazetede ilan edilmesinden itibaren Ibir ay içinde tasfiye için mahkemeye 
başvurabilirler, 

2. Başbakanlıkça görevlendirilecek bakanlıklar veya Sermaye Piyasası Kurulu, yaptıkları araştırmalar so
nucunda tasfiye edilmelerini gerekli gördükleri bankerler hakkında yukarıdaki haller ve süre ile bağlı olmak
sızın, gerekçeli bir raporla mahkemeye başvurabilirler. 

Tasfiyenin Açılması Kararı ve İlanı : 

MADDE 7., — 
1. Mahkeme, "bankerin kendisinin, görevli bakanlığın veya Sermaye Piyasası Kurulunun başvurusu üze

rine, banker hakkında hu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre tasfiyenin açılmasına karar verir. 
2. Alacaklıların başvurusu mahkemece incelemeye tabi tutulur. Mümkün olduğu takdirde banker de din

lenildikten sonra, talebin uygun görülmesi halinde, mahkemece tasfiyenin açılmasına karar verilir. 
3. Tasfiyenin açılması kararı mahkemece belirlenecek yayın organlarında ve Resmî Gazetede ilan edil

mek ve İcra ve İflas Kanununun T66 inci maddesinde yazılı yerlere bildirilmek ve gereği yapılmak üzere 
Tasfiye Kuruluna gönderilir. İlanda 9 uncu maddede yazılı hususlar da belirtilir, 

4. ıBu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen ilanlar, Resmî Gazetede ve Türkiye Radyo ve Tele
vizyon Kurumunca öncelikle ve ücretsiz olarak yayınlanır. 

Muhafaza Tedbirleri : 

MADDE 8, — 
L Mahkeme, tasfiye kararından önce ve sonra, ilgililerin yurt dışına çıkmasını yasaklama dahil, ala

caklıların menfaati için zorunlu gördüğü bütün tedbirleri her zaman alabilir, 
2. 14 üncü maddeye göre geçersiz sayılan» işlemlere konu olan mal ve haklarla, gerektiğinde İcra ve İflas 

Kanununun 277 ve onu izleyen maddelerine göre iptal konusu olabilecek işlemlerle ilgili mal ve haklar hak
kında da mahkeme gerekli muhafaza tedbirleri alır. 

İlan Üzerine Yapılacak İşlemler : 

MADDE 9. — 
1. 'Bankerlerden alacaklı olan kişiler, 7 inci maddedeki ilan tarihinden itibaren en geç bir ay içinde, ala

caklarının tutarım, teminatlarını, vadelerini, faiz oranlarını, sair menfaatlerini, ödemelerini ve kalan miktar
larını (takip ve dava konusu edilmiş olanlar dahil) İcra ve İflas Kanununun 219 uncu maddesinin 2 nci bendi 
hükmüne göre Tasfiye Kuruluna bildireceklerdir. 

2. Yukarıdaki süre içinde talepte bulunmayanların alacakları, bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre ya
pılacak tasfiyede dikkate alınmaz. 

3. Bankerlere ödünç para ahna dışındaki sebeplerle borçtu olanlar 1 inci fıkrada gösterilen süre ve şekilde 
borçlarını bildirmek zorundadırlar. Bankerlerin mal, hak veya menkul kıymetlerini herhangi bir sebeple ellerin
de bulunduran kişiler de varsa onlar üzerindeki hakları saklı kalmak şartıyla, aynı süre içinde bunları Tasfiye 
Kuruluna bildirmekle yükümlüdürler. Bu fıkra hükmüne uymayanlar hakkında 17 nci maddenin 1 inci fıkrası 
uyarınca ceza kovuşturması yapılır, 
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Mahkemenin Görevinin Kapsamı : 

MADDE »10. — 
1. 'Bu Kanun Hükmünde Kararname uyarınca görevlendirilen mahkemeler sıra cetveline itiraz, İstihkak, 

ihalenin feshi ve iptal davaları dahil, tasfiye işlemleri nedeniyle ortaya çıkacak bütün şikâyet ve uyuşmazlık
ları çözümler. 

2. Bütün alacaklıların taleplerini geri aldıkları veya tüm borçlar ödendiği yahut bankerlerin sunacakları 
tasfiye planı uygun görüldüğü ve tam ve sağlam teminat sağlandığı takdirde, mahkeme, bankerin bankerlik faa
liyeti dışındaki çalışmalarına devam edebilmesi için tasfiyenin kaldırılmasına karar verebilir. 

Tedbir Kararına Uymak ve Bilgi Vermek Zorunluluğu : 

MADDE 11. — 
Mahkemenin aldığı tedbir kararım ilgili merci ve kişiler uygulamaya mecbur oldukları gibi, gerek mah

kemenin gerek Tasfiye Kurulu ile uzman elemanların istedikleri bilgileri de en kısa zamanda yazılı veya sözlü 
olarak vermekle yükümlüdürler. 

Temyiz : 

MADDE 12. — 
1„ Görevli mahkemece verilecek kararlar kesindir. Ancak, tasfiyenin açılması, kaldırılması, kapanması ve 

tasfiye talebinin reddi kararları ile sıra cetveline itiraz, istihkak, ihalenin feshi ve iptal davaları üzerine verile
cek kararlardan 50 000 TL.'m aşan bir meblağa ilişkin olanlarına karşı tefhim veya tebliğlerinden itibaren 
10 gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir. 

2. Bu kararlar üzerinde temyiz incelemesi Yargıtay 12 nci Hukuk Dairesince duruşmasız olarak yapılır 
ve 15 gün içinde sonuçlandırılır. Yargıtay kararına karşı, karar düzeltme istenemez ve direnme kararı verile
mez. 

Satış : 

MADDE 13. — 
1. Bu Kanun Hükmünde Kararname uyarınca yapılan satışlar peşin para ile yapılır. 

2. Bu Kanun Hükmünde Kararname gereğince yapılan taşınmaz ve tahmini 'bedeli 50 000 TL.'den fazla 
taşınır mal satışlarında, satışın yapıldığı günü takibeden 7 gün içinde satış bedelinin % 15'inden aşağı olmamak 
üzere daha yüksek teklifte bulunulduğu takdirde, ilk alıcı ile sonradan teklif de bulunanlar arasında satıştan 
sonra 10 uncu günde bir defaya mahsus olmak üzere açık artırma yapılarak satış en çok artıran üzerinde 
bırakılır. Bu husus yapılacak satış ilanında belirtilir. 

3. Ancak, satıştan sonra teklifte bulunanlar, teklif ettikleri meblağ karşılığını peşin olarak nakit veya 
banka teminat mektubu yahut Devlet tahvili şeklinde yatırmadıkça açık artırma talepleri kabul edilmez. 

Geçersiz Tasarruflar : 

MADDE 14. ~ 
L Haklarında tasfiyenin açılmasına karar verilmiş; olan gerçek kişi bankerlerin ve tüzelkişi bankerlerin 

yönetici, denetçi ve ortaklarının boşanmış olsalar dahi eşleri, usul ve füruu 2 nci dereceye kadar kan ve sıhrî 
hısımları ile (bu derece dahil), tasfiyenin açılması kararından geriye doğru iki yıl içinde yaptıkları ivazlı veya 
ivazsız her türlü tasarruflar ve gerçek kişi veya tüzelkişi bankerlerin kendilerinin, yöneticilerinin, denetçile
rinin ve ortaklarının, aynı süre içinde üçüncü kişilerle yaptıkları ivazsız her türlü tasarruflar herhangi bir hük
me gerek kalmaksızın geçersizdir. 
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2. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesinden sonra yukarıda belirtilen tasarrufların ko
nusu olan mal ve haklara ilişkin olarak yapılacak her türlü tasarruf da aynı şekilde geçersizdir. 

3. Sermaye şirketi niteliğindeki tüzelkişi bankerlerin idareci ve yöneticisi ve bunların üçüncü dereceye 
kadar (bu derece dahil) kan ve sıhrî hışmı olmayan sadece % 25'den az pay sahihi durumundaki ortaklan 
bu madde hükümleri dışındadır. 

İcra ve İflas Kanununun Uygulanması : 

MADDE 15. ~ 
1. Bu Kanun Hükmünde Kararnamede özel hüküm bulunmayan hallerde, icra ve İflas Kanununun 127, 

157, 182, 223, 236 ve 309 uncu maddeleri, 128 inci maddenin 2 nci fıkrası ve 234 üncü maddenin 2 nci fıkrası 
hükümleri hariç olmak üzere, İcra ve İflas Kanununun 7 nci ve 8 inci hap hükümleri, hu Kanun Hükmünde 
Kararnameye göre verilecek tasfiyenin açılması kararları ve hukukî neticeleri, yapılacak tasfiye ve Tasfiye 
Kurulu hakkında da kıyasen uygulanır. 

2. İcra ve İflas Kanununun 310 ve 311 inci maddelerinde belirtilen hususların mevcudiyeti halinde tas
fiye kararı iflas kararı hükmünde olup, hu bankerler hakkında Türk Ceza Kanununun 506 ve 507 nci mad
deleri hükümlerine göre kovuşturma yapılır. 

Hacizli Para ve Alacakların Tasfiye Masasına Girmesi : 

MADDE 16. — 
1. Tasfiyenin açılması kararından önce, hankerin yedinde, bankalarda veya üçüncü kişilerde mevcut 

olup da üzerinde alacaklıları tarafından ahciz (veya ihtiyati haciz) koydurulmuş olan para, mevduat ve alacak
ları da tasfiye masasına girer ve bir ay içinde alacaklarını Tasfiye Kuruluna yazdırmış olan bütün alacak
lıların alacaklarının ödenmesine tahsis olunur. 

2. Haciz koydurmuş olan alacaklıların hacizli para, mevduat veya alacaklar üzerinde herhangi bir imti
yaz veya rüçhan hakları yoktur. 

Cezalar : 

MADDE 17. — 
1. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin öngördüğü hususlarda gerçek dışı beyanda bulunanlar, beyanda 

bulunmaktan kaçınanlar ve ıbu kararnamenin yürürlüğe girmesinden sonra mallarını kaçıran veya kaçırmaya 
teşebbüste 'bulunanlar ile hu fiillere iştirak edenler ve bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 23 üncü maddesi 
hükmüne uymayanlar hakkında 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası uygulanır.; 

2. Bu Kanun Hükmünde Kararnamede yazılı diğer yükümlülüklere uymayanlar hakkında 500 000 TL.'dan 
2 000 000 TL.'na kadar ağır para cezası uygulanır. Bu cezalar tecil edilemez. 

Uygulanmayacak Vergi, Ceza ve Takip Hükümleri : 

MADDE 18. — 
1. Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca kendi istekleri üzerine tasfiyeye tabi tutulan ger

çek veya tüzelkişiler adına, söz konusu faaliyetleri ile ilgili olarak vergi mükellefi veya sorumlusu sıfatıyla, 
tasfiye dönemi içinde herhangi bir suretle tespit edilen veya edilecek matrahlarla tasfiyenin başlangıcından 
önce tespit veya tarh edilmekle birlikte henüz kesinleşmemiş olan matrahlar üzerinden salınacak vergi, resim 
ve harçlara vergi cezaları ile gecikme zammı uygulanmaz, vergi kanunlarına aykırı hareketlerinden ötürü 
mahkemelerce kendilerine veya kanunî temsilcilerine ceza hükmolunmaz. Bu vergi, resim ve harçlar hakkında 
İcra ve İflas Kanununun 206 nci maddesinin 5 inci sırası hükmü uygulanmaz. Ancak, bu vergi, resim ve harç
lar hakkında İcra ve İflas Kanununun 206 nci maddesinde belirtilen 6 nci sıradaki alacaklıların anaparaları
nın tam olarak ödenmesinden sonra geriye bir değer kalırsa, bu değer vergi, resim ve harç yükümlülükleri
nin karşılanmasına ve daha sonra bir bakiye kalacak olursa bu da tasfiyenin açılması kararına kadar işle
miş faizlerin ödenmesine tahsis edilir. 
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2. Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre tasfiyeye tabi tutulan gerçek veya tüzelkişi bankerlere ik
razda bulunmuş olanlar hakkında 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu hükümleri uygulanmaz. 

Uygulanmayacak Ceza Hükümleri : 

MADDE 19. — 
1. Haklarında bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre işlem yapılanlardan esas borçlarının tamamını 

ödeyenler hakkında 2279 sayılı Ödünç Para Verme işleri Kanununun 17 nci maddesi ve bu Kanunu değiştiren 
2520 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi gereğince takibat yapılmaz; açılan dava ve yapılan takibata devam olun
maz, mahkûmiyet kararı varsa ortadan kalkar. 

2. Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre tasfiyeye tabi tutulan gerçek veya tüzelkişi bankerlere ik
razda bulunmuş olanlar hakkında 2279 saydı Ödünç Para Verme İşleri Kanununun hükümleri uygulanmaz. 

Fon Hesabı : 

MADDE 20. — 
1. Bu Kanun Hükmünde Kararname uyarınca yapılacak tasfiyelerin- idarî giderleri için kullanılmak üzere 

TC Merkez Bankasında 10 milyon TL.'fak bir fon tesis edilmiştir. 
2. Bu fona Maliye Bakanlığı bütçesinde yer alan yedek ödenek tertibinden ödemede bulunulur. 
3. IBu fondan mahkemelere tahsis edilecek miktarları Maliye Bakanlığı tespit eder. Mahkemelere tahsis 

edilen meblağın kullanımı Mahkeme Başkanının yetkisindedir. 

Harç ve Resimden Muafiyet : . 

MADDE 21. — 
Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre yapılacak tasfiyenin açılması talepleri 9 uncu maddeye göre 

yapılacak bildirimler Tasfiye Kurulunca açılacak her türlü dava ve takiplerle yapılacak işlemler, başkaları
nın tasfiye masasına kabul edilen alacakları hakkında açılacak sıra cetveline itiraz davaları ve alacaklılara ya
pılacak ödemeler hiçbir harç ve resme tabi değildir. 

Kararnamenin Uygulama Alanı ve Süresi : 

MADDE 22. — 
1. Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümleri, kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce doğmuş 

olan alacaklar hakkında uygulanır, 
2. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay geçtikten sonra, bu karar

nameye'göre tasfiyenin açılması talebinde bulunulamaz. 
3. Bu Kanun Hükmünde Kararnameyle Başbakanlığa verilen görevlerin yürütülmesi için Başbakanca bir 

koordinasyon komitesi kurulur. 

İlan ve Reklam Yasağı : 
MADDE 23. — 
Bu Kanun Hükmünde Kararname gereğince tasfiyeye tabi tutulan bankerler ilan veremezler ve reklam 

yapamazlar. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, bu Kanun Hükmünde Kararname gereğince görevlendirilen mah

kemelerde görülmekte olan dava ve işleri aynı yerdeki diğer mahkemelere verebilir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 
Yukarıdaki maddelerde yer alan hükümler, bu konu için geçerli olup, ilgili mevzuatta değişiklik yapıldığı 

anlamını taşımaz. 
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Yürürlük : 
MADDE 24. — Bu Kanun 'Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 
MADDE 25. — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME METNt 

Ödeme Güçlüğü İıçönidle 1311111113111 Bankerlerin İşlemleri HaOdcınfdla 35 Sayılı Kamun Hükmünde Kararnamenin 
Baza Maddelerinin Değiştirtmesine re Bu Kararnameye Baza (MaldldJeler Ekîemnesine Dair Kanun Hükmünde 

Kararname 

Karar Sayısı : KHK/37 
Ödeme Güçlüğü içinde Bulunan Bankerlerin istemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Karama--

menim bazı maddelerinin değiştirilmedi ve bu kararnameye bazı maddeler eklenmesi 13.1.1982 tarihli ve 
2578 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca lı8..2J19l8!2 tarihinlde kararlaştınlımışitır. 

IMİADDE 1. — Üçünlcü maddeye aşağıldaki 5, 6 ve 7 numaralı fıkralar eklenımıiştir, 
«5. Görevli mahkeme iş durumuına göre tasfiye kurullarının çalışmalarına san vererek bunların idlerini 

diğer tasfiye kurullarına devredebileceği gibi gerekli gördüğü takdirde tasfiye kurulu üyelerinin yerlerini değiş
tirebilir. Ayrıca, atanmalarındaki usule göre üyelerin görevlerine son verilebilir.»1 

«16. Tasfiye kurulu üyeleri bu görevlerinin dışında başka bir görev üslenemezler. Kamu görevlisi olan 
üyeler kuruldaki görevlerinin devamı süresince, her türlü özlük hakları salklt kalmak üzere, kurumlarınca 
izinli sayılırlar.» 

ı«7. Tasfiye kuruluna, kamu görevinde bulunan kıdemdi üye başkanlık eder. Kurulun bütün yazışmala
rı başkan tarafından yürütülür.» 

MADDE 2. — 'Beşinci maddenin 2, 4, 5 ve 6 ncı fıkraları aşağıdaki şekil'de değiştirilmiş ve malddeye 9 
numaralı fıkra eklenmiştir. 

<<2« /Bu Kanun Hülklmürtde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarilhlte konkordatomun tas/d'iki kararı kesin-
leşmemiış veya konkfoddato talebi rdddddilmiş veya haklarında iflas kararı verilmiş olan bankerler Mahkemeye 
başvurmak ziorunidaldıriar. Bunlardan 1 inci fılkrada öngörülen .süre ' içkide başvurmayanJann konkordato ve 
ifilas dosyaları ilgili mahkeme veya iflas daireleri t'arafıtfdan .resen görevli mahkemeye gönderilir. Bu durum
da malhlkemece tasfiyenin açılmasına karar verilir.» 

«4- Gerçek kişi bankerler, başvurma tarihinden itibaren bir ay içimde kendilerine, eşlerine, usul ve fü-
ruuna, evMığına, kendisini evlat edinene, yönetici olarak çatoştıridığı kişilere; tüzellklişi bankerler İse, tüzelki
şiliğe ve bunların ortakları ile yönetici ve denetçileririne; bunlar da kendilerine, eşlerine, usul ve fürauna,* 
evlatlıklarına ve kendilerini evlat edinenlere ait taşınmaz mal ve iştiraklerini, haczi caiz olan taşınır mal, 
hak, alacak ve menkul kıymetleri billdirmekle yükümlüdürler.»! 

/«i5. Ayrıca;' 
a) Gerçek kişi bankerler, eşlerine, usul ve füruana, evlalfclıığırta, kenıdisiıni evlat edinene ye üçünlcü dere

ceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhrî hısımhrına ve gerçek veya tüzel üçünlcü kişilere; 
Ib) Tüzelkişi bankerler, gerçek veya tüzel üçüncü kişilere, ortaklarına, yönetici ve denetçilerinle; bu or

tak, yönetici ve denetçiler de kenıdilerine, eşlerine, usul ve füruuna, evlatlığına, kendisini evlat edinene ve 
üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhrî hısımlarına; 

Bu kanun hükmünde kararnamenin yürürlüğe girmesinden önceki iki yıl iç'inlde ivazlı veya ivazsız olarak 
devretltMeri veya temin ettikleri taşınmaz mal, haczi ca'iz taşınır mal, hak, alacak ve menkul kıymetleri, 
'başvurma tarilhlinlden İtibaren bir ay içimde beyan etmekle yük'ümlüldürler.», 
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<«İ6< Gerçek .kişi bankerler, kenldi'leri ve yöneticileri tüzelkişi bankettiler ise ortakları, yönetici ve denelteci-
îerî, resmen veya fiilen bakerlik faaliyetine başladıktan sonıra boşanmış oîdulkları eşleri için d!e 4 ve 5 inci fık
ra hükümleri uyarınca beyanda bulunmak zorundadırlar.» 

«9, Tasfiye, IBaştoakadlikça görevlenidiril'eceik Bakanliklar, Sermaye Piyasası Kurulu veya alacaklılar ta
rafından istenımiş ise, beyanlda bulunana yükümlülüğü 7 nci maddeye göre yapılacak ilandan itibaren başlar. 
Bu fıkra gereğince beyanda bulunma süresi 15 gündür.» 

IM1AIDIDE 3. — Altıncı maddeye aşağıdaki 3 numaralı fıkra ekfenırniştıir, 
>«3< IBu madde ile 5 inci maddeye göre yapılan tasfiye talepleni geri alınamaz. Hukuk Usulü Muhakeme

leri Kanununun 409 uncu malddesi hükmü uygulanmaz. Gerekıtiğinlde deliller mahkemece resen toplanır.», 

İMİADDE 4. — Dokuzuncu maddenin 3 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ye ma'ddeye 4 ve 5 
numaran fılkralar eklenmiştir., 

«3. (Her ne sebeple odunsa olsun bankerlere, ortaklarına, yöneticilerine, denetçilerine ve bunların eşlerine, 
usul ve füruuna, evlâtlıklarına, kendilerimi etvlaft edinenlere borçlu olanlar 7 nci maddeye göre yapılan Han
'dan itibaren 15 gün içlinde 1 inci fıkrada gösterilen şekillerde borçlarını ve borçları teminatsız ise borca ye
ter derecede taşınır ve taşınmaz mal ve halklarını bildirmek zorundadırlar. Görevli mahkeme tasfiye kurulla
rının tallebi üzerine veya resen bu borçların Ödenmesini sağlamak amacıyla teminat isteyebilir ve gerekli gör
düğü tedbirleri alabilir. Borçların vadesinde ödenme mesli halinde ihtara gerek kalmadan temerrüt faizi iş
ler. Temerrüt faizinin oranı, sözleşmede daha yüksek bir oran belirlenmemişse, aylık % 1 Oldur.» 

«4, iBankerlere, ortaklarına, yöneticilerine, denetçilerine ve bunların eşlerine, ulsul ve füruuna, evlatlık
larına, kendilerini evlât edinenlere ait mal, hak ve menkul kıymetlerini herhangi bir sebeple ellerinde bulun
duran gerçek ve tüzelkişiler, varsa onlar üzerimdeki haklan sakil kalmak şartıyla, sözü edilen fıkrada gös-
terlilen sürede bunları tasfiye kurullarına bildirmekle yükümlüdürler.» 

«5< |Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesinde sözü edilen geçersiz tasarruflardan yarar
lanmış olan kişiler de edlindükleri menfaatöleri 3 üncü fılkrada belirtilen süre idinde tasfiye kurullarına bildir
mek zorundadırlar.» 

IMAIDDE 5. — Onuncu maddeye aşağıdaki 3 ve 4 numaralı fıkralar eklenmiştir, 
«!3< Görevli mahkemelere intikal eden hususılânda basit yargılama usulü uygulanır. Kural olarak duruş

ma yapiHmaklsızrn karar verilir. Mahkemece duruşma yapılması tenısip edildiği takdirde öncelikle Tdbl'igat 
Kanununun 2, 7 ve 411 inci maddeleri hükümlerine göre taraflar en kıisa zamanda duruşmaya çağırılır ve ma
zeretsiz olarak gelmeseler bile gereken karar verilir. Bir dalvalda binden fazla mazeret talöbinde bulunulamaz. 
Bir işlemin yapılması için biriden fazla mehil verilemez.»ı 

«4< ödeme planının uygun görülmesi sebebiyle verilen tasfiyenin kaldırılması kararının kesinleşmesi üze
rine ödeme planı görevli mahkemenin buludduğu yerdeki icra dairesine gönderilir. Bankerin ödeme planına 
kısmen de oStsa uymaması hal'inlde icra dairesince teminatın tamamı paraya çevrilerek alacaklüara alacakları 
Ödenir. Bu şekildeki Ödemelerde, ödeme planına göre vadesi gelmemiş olan alacaklardan indirjm yapılmaz.» 

IMAİDİDE 6. — Onjdördüncü madde aşağıdaki şekilde değiiştiriinişfc 

«Geçersiz Tasarruflar : 

Madde U. — 
İL (Haklarında tasfiyenin açılmasına karar verilmiş olan;' 
a) Gerçek kişi bankerlerin ve yöneticilerinin, boşanmış olsalar dahi eşleriyle, usul ve füruu ile, evlat-

Iıklarıyla, kendilerini evlat edinenlerle ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sııhrî hısırnlanyla, 
Ib) Tüzelkişi bankerlerin, ortaklarıyla, yöneticileriyle, denetçileriyle ve boşanmış olsalar dahi bunların 

eşleriyle, usul ve füruu ile, evlâtlıkılanyla, onları evlat edinenlerle ve ijkinıoi dereceye kadar (bu derece dahil) 
kan ve sıhrî hısımlarıyla* 

c) Tüzelkişi bankerlik ortaklıklarının, yöneticilerinin ve denetçilerinin boşanmış olsalar dahi eşleriyle, 
usul ve füruu ile, evialtllıklaoyla, kendilerini evlat edinenlerle ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan 
ve sıhrî hısırnlanyla, 
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id) Tüzelkişi bankerlerin, oıttaik oDdukları düğer tüzdkişilerte, 
Jvazlı ve ivazsız olaralk ve gerçek ve tüzel üçüncü ildişi'lealle de sadece ivazsız olarak 14 Ocak 1'9İ8I2 tarihin

den geriye doğru ilki yıl iç'inide yaptıkları tasarruflar herhangi bir hükme gerelk kalmaksızın geçersizdir, 
2, |Bu Kanun hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesinden sionra yukarıda belirtilen tasarrufların ko

nusu olan mal ve halklara ilişiksin olarak yapılacak her ,'ûürlü tasarruf da aynı şekilde geçeflsıiızld'ir.» 

MİAIDIDE 7. — Onlbeşinci madde aşağıdaki sekilide değiştfritaişjtir., 

«tcra ve İflas Kanununun Uygulanması : 

fMaldde 15. — 
1. |Bu Kanun Hükmünde Kararnamede özel hüküm bulunmayan hallerde İcra ve iflas Kanununun 

223 ve 236 inci maddeleri ile 234 üncü maddesinin 2 nci fıkrası hariç olmak üzere 7 ve 8 inci bafo hükümleri 
ve 127, 157, 1178, 182, 285 ilâ 3Ö9 uncu maddeleri ile li28 inci maldlden'in 2 inloi fılkraisı hükmü dışın/da kalan 
diğer hükümleri, mahkemenin bütün karar ve işlemleriyle hukukî sonuçları ve yapılacak tasfiye ve tasfiye 
kurulları hakkında da kıyasen uygulanır. 

2. ,'îcra Iflais Kanununun 3İ1Ö ve 311 inci madldeleri'nlde belirtilen hususların mevcudiyeti halinde tasfiye 
kararı iflas kararı hükmündedir.:» 

IMADDE 8. — OnaUtmcı maldde aşağıdaki şekilde İdeğiştiiırilimişjtir. 

«Tasfiye Masasına Girecek Diğer Mal, Hak ive Alacaklar : 

IMa'dde 16. — 
1. «icra ve iflas Kanununda öngörülenlerin dışında; 
a) İ14 üncü madde gereğince geçersiz sayılan ve fcra ve iflâs Kanumunun 277 ve onu izleyen maddeleri 

uyarınca iptal edilen işlemler nedeniyle gerçek kişi bankerlere ve yöneticilerine, tüzelkişi bankerlerin tü
zelkişilikteki sermaye paylarına bakılmaksızın ortaklarına, yönetici ve denetçilerine dönen1 mal, halk ve ala
cakları ile mevcut mail, hak ve alacakları* 

Ib) Tasfiyenin açılması kararından önce bankerin yeniden, bankalarda veya üçüncü kişilerde mevcut ollup 
da, üzerinde alacaklıları tarafından haciz (veya ihtiyati haciz) koydurulmuş olan para, mevduat ve alacakla
rı,, 

Tasfiye masalsına giner, 
!2< Haciz koıydürmıuş olan alacaklıların, hacizli para, mevduat veya alacaklar üzerinde herhangi bir 

imtiyaz veya rüçhan halkları yoktur.» 
M|A|D(D(E 9. — Onyddinci madde aşağıdaki şekilde değiş^rilllmişıtir. 

«Ceza Hükümlerinin Düzenlenmesi : 

Madde 17„ — 
IKararname hükümlerine aykırı davranışta bulunanlara verilecek cezalar özel kanunla düzenlenir.» 
(MİAİDDE 10. — OnsekiziniGi maddenin 1 inci fıkrası aşağıdaki' şekilde değiştirilmiştir. 
(«11* |Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca tasfiyeye taJbi tutulan gerçek veya tüzelkişi-

ler adına, söz konusu faaliyetleri ile iıllgli olarak vergi mükellefi veya sorumlusu sıfatıyla,, tasfiye dönemi 
içinde herhangi bir suretle tesp'ilt edilen veya edilecek matrahlarla tasfiyenin başlangıcından önce tespit veya 
tarh edilmekle birlikte henüz kesinleşmemiş olan matrahlar üzerinden alınacak vergi, resim ve harçlara ver
gi cezaları ile gecikme zammı uygulanmaz, vtergi kanunlarına aykırı hareketlerinden ötürü mahkemelerce ken
dilerine veya kanunî temsilcilerine ceza hüllorıolunmaz. Bu vergi, resim ve harçlar hakkında icra ve iflas Ka
nununun 206 ncı maddesinin 5 inci sırası hükmü uygulanmaz; ancak, 6 ncı sıradaki alacaklıların anaparala
rının tam olaralk ödenmesinden sonra geriye bir değer kalırsa, bu değer vergi, resim ve harç yükülmlülü'Ueri-
ni'Oı karşılanimasına ve kalan olursa bu da taıslfiyteriin açılması kararına kadar işlemiş faizlerin ödenmesine 
tahsis edilir.)* 

IMLAJDOE 11. — Onldolkuzuncu madde aşağıdaki şekilde Ideğiştiroitaişîfcir, 
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«Ödünç Para Verme İşleri Kanununun Uygulanma Koşulları : 

IMadde 19. — 
İKararname hükümleri ile ilgili kişiler açısından 21279 sayılı Ödünç Para Verime İşleri Kanunu ile bu kanunu 

değiştiren 25120 sayılı kanunun kofvuşturımaya ilişkin hükümlerinin uyguflanıma koşulları özel kanunla be
lirlenir.» 

IMİAIDİÖE 12. — Yirmibirinci madde aş'ağıldaki şeklide değiştirilmiştir.. 

«Harç, Vergi ve Resimden Muafiyet: 

IMaldde 21. — 
İBu Kanun Hükimüride Kararnameye göre yapılacalk tasfiyenin açıHması talepleri, 9 uncu maddeye göre 

yapıllacalk biMrimler, tasifiye kurutunca açılacak her türlü dava ve talkiplerîe yapılacak işlemler, sıra cetve
line itiraz davaları ve alacaklılara yapılacak öldemeler hiç biır harç, vergi ve resme talbi değildir.» 

MADDE 13. — Bu Kanun Hükmündeki Kararnameye aşağıidaki maddeler dklemrriiştir, 

«Bankerlerin Taşınmaz Malları, Hak ve Menfaatleri ile İlgili İşlemler : 

IEKMİADDE1.— 
İl < Haklarınlda taslfiyenin açılmasına karar verilen ve 14 Ocalk 19812 tarih ve 35 sayılı Kanun Hükmün

deki Kararnamenin 5 inci maddesinin değişik 4 ve 5 'inici fıkralarımda belirtilen kişilerin, beyan yükümlü
lüğünü yerine götirlip getirmediMerine bakılmaksızın, sözü ddilen fıkralarda beyana tabi taşınmaz mallarının 
ve diğer hak ve menfaatlerinin 'başkalarına devri, tadili, terkimi veya üzerilerüntde yeni bir hak tesisi yetkili tas
fiye kurulunun kararı ve mahkemenin onayı olmadıkça yapılamaz. Bu husus tapu siciline şerh verilir, 

!2« 1315 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesinde öngörülen başvuru hallerinde de 1 inci 
fıkra hükimü uygulanır. 

3, İBu Kanun Bülklmlüride Kararnamenin yürürlüğe giridiği tarihe kaklar, alınan idari tâdbirler nedeniyle 
kamu kurum, kuruluş ve görevlileri aleyhine zarar ve ziyan iddiası ile dava açılamaz.»! 

«Süreler : 

IBK MİADDE 2. — 
il< 135 Sayılı Kanun Hükmünlde Kararnamenin bu kararname ile değişiklik yapılan makidelerinlde kulla

nılan, (Ibu kanun hükmünlde kararname) deyimin'den amaç 35 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamedir. 
12, (315 Sayılı Kanun Hü'klmün>de Kararnamenin 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrası hükmüne göre tasfiye 

için başyurtma süresi 5 Mart 19812 tarihine kadar uzatıDmı$tıu\ 
13, (Bu kararnameyle yapılan değişikliklerin gerektündiği beyan yükümlülükleri ile ilgili süreler, 1 Mart 

!19!8i2 tarihinden önce sona ermiş sayılmaz.» 

Yürürlük : 

(MAODE 14. — 
İBu Kanun Hükmühdeki Kararnaıme hükümleri yayımı tarinin'de yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

IMADDlE 15. — 
'Bu Kanun Hükmündeki Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME MEHDİMİ 

ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde 

Kararname 

(KARAR SAYISI : KHK/38 
Ödeme Güçlüğü İçinde IBulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

nin bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 'kararnameye İttir madde eklenmesi 13 Ocak 19182 tarihli ve 25(78 sa
yılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 3Ö.3.19I8İ2 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

İMADDE 1. — Birinci maddenin 1 numaralı fukrafsı aşağıdaki şekilde değişitMimiştir, 
«1. ödeme güçlüğü içinde ittulunan 'bankerlerin işlemHeıünin Idüzeinlenme&i ve 'gerekirse tasfiyesi, bunlara 

para yatıranların halklarının -güvence 'altına alınması tbu Kanun Hükmünde Kararnaime hükümlerine göre yü
rütülür.», 

'MAIDDE 12,, —' ödrdiünoü maddeye aşağıdaki 3 numaralı fıkra eklenmiştir., 
«3., Bu şekilde 'görevlendirilen personele bu görevleri nedeniyle verilecek e!k ücret Bakanlar Kurulu ka

rarıyla tespit edilir.» 

MADDE 3. — Yedinci madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir., 

«Tasfiyenin Açılması Kararı ve İlanlar : 

Madde 7. — 
1, 'Mahfeme, 'bankerin Mendilinin, görevli Bakanlığın veya Sermaye Piyasası Kurulunun başvurusu üze

rine, banker hakkında bu Kanun Hükmünde Kararname bükümlerine göre tasfiyenin açıilmasma karar verir, 

2. Alacaklıların başivurusu mahkemece incelemeye talbi tultulur. (M;ümikün olduğu takdirde banker de din
lenildikten sonra, talebin uygun görülmesi halinde, mahkemece tasfiyenin açılmasına 'karar verilir. 

3* Tasfiye Kurullarınca hu maddenin 5 inci fıkrasına göre tasfiye ile ilgili ilanların yapılmasına haşla
madan önce görevli malhikemte, söz konusu 'ilanlar üzerine 'bankerlerin, alacalklrların, boırçiuların ve diğer 'İlgi
lilerin ne şekilde hareket edeceklerini 9t uncu maddede yazılı hususları da Ibelirltmdk suretiyle Resmî Gazete 
ile Radyo .ve Televizyonda yayınlanacak: genel .hür bildiri ile duyurur. 

4. Tasfiyenin açılması kararı, Rösmî Gazete'de, Radyo ve Televizyonda ilan edilmek ve İcra ve İflas Ka
nununun HI66 ncı maddesinde yazılı yerlere bildirilmek ve gereği yapılmak üzere mahkemece tasfiye kuruluna 
gönderilir. 

5H Tasfiye kurulunca yapılacak ilanda, tasfliyesine karar verilmiş olan bankerin adı ve unvanı ile ban
kerin, alacaklıların, borçluların ve dSğer ilgililerin başvurma süresi ve başvurma yeri yazılmakla yetinil'ir, 
Tasfiye kurulu, birden çok gerçek ve tüzelkişi banker için ortak ilan yapabilir.; 

6i Tasfiye kurulları gerekli gördüğü takdirde başvurma süresinin bir bölümünde alacaklıların soyadla-
rınm alfabetik sırasına göre, diğer bölümünde de sıra gözeltıilmeksizin başvurulmasına karar verebilir. Bu hu
sus yapılacak ilanda ayrıca belirtilir. 

7. Bu Kanun Hükmünde (Kararnamede öngörülen ilanlar, kararnameye göre kurulan Başbakanlık Koor
dinasyon Komitesi aracılığı ile Resmî Gazetede ve Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunca öncelikle ve üc
retsiz olarak yayınlanır.»' 

IMIAODÖE 4. — Dokuzuncu maddenin 1 numaralı fıkrası ve 317 sayılı Kararname ile değişik 3 üncü ve 
aynı kararname ile eklenen 4 ve 5 inci fıkraları aşağıdaki sekide dfeğiştMlimiştâr., 

«İl. İBankerlerden alacaklı olan kişiler, 7 nci maddedeki İlan tarihinden ultiibafen en geç bir ay içinde, 
alacaklarının tutarını, teminatlarını, vadelerini, faiz oranlarını, sair menfaatlerini, ödemelerini ve kalan miktar
larını ıfltakip ve dava konusu edilmiş olanlar dahil) İcra ve Mas Kanununun 2119 uncu maddesinin 2 noi bendi 
hükmüne göre tasfiye kuruluna biiDdireceklerdir. Yukarıda sözü edilen bir aylık süre, gerektiğinde görevli 
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mahkemece 15 igünü geçmeme'k üzere uzatılabilir. Sürenin uzatıldığı da ilgili tasfiye kurulu tarafından ilan 
edilir.» 

«ı3. Her ne sebepte olursa olsun bankerlere, ortaklarına, yöneticilerine, denetçilerine ve (bunların eşlerine, 
usul ve fiüruuna, evlatlıklarına, kendilerini evlat edinenlere borçlu olanlar 7 nci maddeye göre yapılan ilandan 
İtibaren 15 gün içinde 1 inci fılkrada gösterilen şakullerde borçlarını ve borçları teminatsız ise borca yeter dere
cede taşınır ve taşınmaz imal ve 'haklarını bildirmek zorundadırlar. Görevli maihiköme tasfiye kurullarının (ta
lebi üzerine veya re'isen Ibu borçların Ödenmesini siağlamıalk amacılyla ıteminat isteyebilir ve gerekli gördüğü 
tedbirleri alabilir. Borçların 'vadesinde ödenmemesi halinlde ihtara gerek kalmadan temerrüt faizi işler. Te
merrüt faizinin onanı, sözleşmede daha yüksele bir oran ibelarlenmetmıişse, aylık \% 10'dur. Temerrüt faizi ile 
ilgili büküm ödeme planının uygun görülmesi nedeniyle haklarında .tasfiyenin kaldırtmasına karar verilen ban
kerlere borçlu olanlar bakınmadan da, ödeme planının gerçekleşmesine veya icraca yapılacak işlemlerin tamam
lanmasına kadar aynen uygulanır.» 

«4v Bankerlere, ortaklarına, yöneticilerine, denetçilerine ve bunların eşlerine, usul ve füruuna, evlatlıklarına, 
kendilerini evlat edinenlere ait mevduat, para, mıal, hak ve menkul ıkııymetlerini ellerinde bulunduran gerçek ve 
tüzel kişiler, varsa onlar üzerindeki hakları saklı kalmak şartıyla, sıözü edilen fıkrada gösterilen sürede bunları 
tasfiye kurularına bildirmekle yükümlüdürler. 

«5. İBu. Kanun Hükmünde Kararnamenin .14 üncü maddesinde sözü edilen geçersiz tasarruflardan yarar
lanmış olan kişiler de edindikleri menfaatleri 3 üncü fıkrada belirtilen süre içinde tasfiye kurutlarına bildir
mek zorundadırlar. Bu kişiler, edindikleri menfaatleri ellerinden çıkarmış iseler, tasfiyenin açılması tariihindelki 
değeri kadar kişisel malları ile sorumlu olup, sorumlu oldukları değer Itutarında taşınır ve taşınmaz mal, hak, 
alacak ve menkul kıymetlerini aynı süre içlinde tasifiye kuruluna bildirmekle yükümlüdürler.» 

MADDE 5. — Onuncu maddeye aşağıdaki 5 numaralı fıkra eklenmişltir. 
«5. Teminatın alacakları karşılamadığı hallerde İcra memurluğunca herhangi bir hükme gerek kalmaksı

zın bankerin mal, hak ve alacakları haczedilip paraya çevrilerek elde edilen miktardan ödenmemiş olan ala
caklar karşılanır.» 

MADDE 6. — Onikînci maddenin 1 numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

<d. Oörevli mahkemece verilecek kararlar kesindir. Ancak, tasfiyenin açılması, kaldırılması, 'kapan
ması ve tasfiye talebinin reüddl kararlan ile sıra cetveline itiraz, İstihkak, ihalenin feslhi ve iptal davaları 
üzerine verilecek kararlardan 1010.000 TL. nı aşan bir meblağa ilişkin Olanlarına karşı tefhim veya tebliğle
rinden itibaren 10 gün içinde Temyiz yoluna başvurulaıbilir.» 

MADDE 7. — 37 sayılı Kararname ile değişik 15 inci maddenin 1 numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir,; 

«fBu Kanun Hükmünde Kararnamede özel hüküm bulunmayan hallerde İcra ve İflas Kanununun 127, 
128/2, 157, 178, 182, 223, 234, 236, 285 ilâ 309 uncu maddeleri dışında (kalan diğer hükümleri, mahkemenin 
bütün karar ve işlemleriyle hukukî sonuçları ve yapılacak tasfiye ve tasfiye kurulları hakkında da kıyasen 
uygulanır.: Şu kadarki, sıra cetveli, tasfiye kurulu tarafından Resmî Gazete ile ilan olunur. Sıra cetveline iti
raz davası bu ilândan itibaren (15) gün içinde açılabilir.» 

'MADDE 8. — Yirminci madde aşağıdaki şekilde değiştiırilimiştir., 

«Fon Hesabı : 

Madde 20. — 
L 'Bu Kanun Hükmünde Kararname uyarınca yapılacak (tasfiyelerin gerektireceği idarî giderlerle per

sonel giderlerinde kullanılmak üzere TC Merkez Bankasında 10 milyon liralık bir fon tesis edilmiştir. Ge
rektiğinde bu miktarı artırmaya Maliye Bakam yetkilidir. 

% İBu fon Maliye Bakanlığı Bütçesinde yer alan yedek ödenek tertibinden karşılanır.; 
3.| İBu fondan mahkemelere tahsis edilecek miktarları Maliye Bakanlığı tespit eder, Mahkeme Başkan

ları tahsis edilen meblağı görevlendirilecek memurlar eliyle, 105Û sayılı Muhasebeî Umumiye Kanunu, 2490 
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sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu ile 832 sayılı Sayıştay Kanununa taibi olmadan Maliye Bakanlığınca 
tespit edilecek esaslara göre sarifettirmeye1 yetkilidirler. 

4J Fon ve <bu fondan mahkemelere tahsis edilen meblağlardan harcanmayanlar görevin bitiminde Ha
zineye gelir kaydedilir ve demirbaşlar Maliye Bakanlığına devredilir.» 

MADDE 9. — IBu Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki 3 numaralı Ek madde ilâve edilmiştir. 

«Yönetici Tabirinin Kapsamı ': 
EİK MADDE 3. — Bu Kararname ile 35 ve 37 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde geçen (yöneti

ci) tabiri müdürleri de kapsar.» 

MADDE 10. — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı .tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 11. — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kuurlu yürütün 

Kenan EVREN 
Orgeneral 
Devlet Başkanı 

Başbakan 26 . 4 . 1982 
B. Ulusu 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Dışişleri Bakam 
/. Türkmen 

Ticaret Bakanı V. 
K. Erdem 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakanı 
İ. Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

r , Özal 
Adalet Bakanı 

C. Mentes 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Sağlık ve Sosyal Yrd. Bakanı 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

Millî Savunma Bakanı V. 
Z. Baykara 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr.A.Bozer 

Devlet Bakanı 
M. özgüneş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
F. İlkel 

Gençlik ve Spor Bakam 
V. Özgül 

Çalışma Bakanı Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Prof. Dr. T, Esener M. Turgut 

imar ve iskân Bakanı Köy işleri ve Koop. Bak. 
Dr. S. Tüten M. R. Güney 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

«ödeme Güçlüğü İçinde bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkımla 35 Sayın Kanun Hükmünde Kararname» 
üle «Bu Kararniaimtenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmeğinle Ve bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmeöine 

I>aiir 37 Sayılı Kamın Hükmündeki Kararname»ıûn KalbuKi Hakkında Kanun Tasarısı. 

Konu ve Tanım : 

MADDE 1. — 
1. ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemlerinin Düzenlenmesi ve gerekirse tasfiyesi, bun

lara para yatıranların haklarının güvence altına alınması bu kanun hükmündeki kararname hükümlerine 
göre yürütülür. 

2. Bu kanun hükmünde kararnamenin uygulanmasında banker deyimi; Bankalar Kanununa tabi kuru
luşlar ile özel kanunlarına göre mevduat kabul etme, ödünç para verme ve menkul kıymetler alım ve sa
tımı ile iştigal etmeye yetkili kılınan kuruluşlar dışında kalan; 

a) Bu işleri yapmak üzere daha önce bir merciden izin almış olan, 
b) veya böyle bir izin almamış olmasına rağmen statüsünde bu işlerle uğraşacağı kayıtlı bulunan, 
c) veya basın, radyo, televizyon veya diğer yollardan yapmış oldukları ilan ve reklamlarla bu faaliyet

lerini halka duyuran ve bu suretle menfaat vaad ederek yükümlülük altına giren, 
d) veya münhasıran menkul kıymet alım ve satım işleri ile uğraşan gerçek ve tüzel kişileri ifade eder. 
3. Türk Ticaret Kanununa uygun olarak kendi adına tahvil ve hisse senedi ihraç eden kuruluşların 

sözü edilen ihraç işlemleri bankerlik faaliyeti sayılmaz. 
MADDE 2. — 
35 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin İkinci Maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tasfiye Kurulu : 
MADDE 3. — 
1. Bu kanun hükmünde kararnameye göre tasfiye işlerini yürütmek üzere görevli mahkeme nezdinde bir 

veva gerektiğinde birden fazla tasfiye kurulu teşkil ed'ı;r. 
2. Tasfiye Kurulu, Başbakanlıkça uzman kişiler arasından belirlenecek bir üye ile görevli mahkeımc^ ^ 

çilecek iki hukukçu üyeden oluşur. 
3. Tasfiye Kurulu üyelerine bu görevleri için verilecek ücret, Bakanlar Kurulu kararıyla tespit edilir. 
4. Tasfiye Kurulu, İcra ve İflas Kanununda yazılı iflas idaresi ve alacaklılar toplantısı görev ve yetkile

rine sahiptir. Ancak, sulh olma işlemleri, bir davanın açılıp açılmaması konusundaki kararlar, İcra ve İflas 
Kanununun 210 uncu maddesinin 2 nci fıkrasına göre alınacak tedbirler, pazarlıkla satış kararları ve pay 
cetveli düzenlenmesi işlemleri mahkemenin onayına tabidir, 

«5. Görevli mahkeme iş durumuna göre tasfiye kurullarının çalışmalarına son vererek bunların işleri
ni diğer tasfiye kurullarına devredebileceği gibi gerekli gördüğü takdirde tasfiye kurulu Başkan ve üyelerinin 
yerlerini değiştirebilir. Ayrıca, atanmalarındaki usule göre Başkan ve üyelerin görevlerine son verilebilir.» 

«6. Tasfiye kurulu Başkan ve üyeleri bu görevlerinin dışında başka bir görev üstlenemezler. Kamu 
görevlisi olan Başkan ve üyeler kuruldaki görevlerinin devamı süresince, her türlü özlük hakları saklı kal
mak üzere, kurumlarınca izinli sayılırlar.» 

«7. Tasfiye kurulu başkanı görevli mahkemece seçilir. Kurulun bütün yazışmaları başkan tarafından yü
rütülür.» 

İhtiyaçlar : 
MADDE 4. — 
1, Gerekli görülecek araştırma ve incelemelerin yapılması için Mahkeme nezdinde Bakanlıklar ve Ka

mu İktisadî Teşefobüslerince yeter sayıda personel görevlendirilebilir, 
2. Görevli Mahkeme ihtiyaç duyduğu personel,araç ve gereç için koordinasyon komitesine başvurur. 

Bu istekler öncelik ve ivedilikle yerine getirilir. 
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Bankerlerin Başvurusu ve Beyan Yükümlülüğü : 

MADDE 5, — 
1. Bu kanun hükmünde kararname hükümlerine göre tasfiye isteyen bankerlerin, görevlendirilecek: 

mahkemelerin Resmî Gazetede ilan edilmesinden itibaren en geç 15 gün içinde muamele merkezlerinin bu
lunduğu mahaldeki görevli Mahkemeye başvurmaları gerekir. Başvuru dilekçesinde bankerler, yönetici, de
netçi, müdür ve ortaklarının isim ve adreslerini de bildirmek zorundadırlar. 

«2. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte konkordatonun tasdiki kararı kesin
leşmemiş veya konkordato talebi reddedilmiş veya haklarında iflas kararı verilmiş olan bankerler Mahkeme
ye başvurmak zorundadırlar. Bunlardan 1 inci fıkrada öngörülen süre içinde başvurmayanların konkordato 
ve iflas dosyaları ilgili mahkeme veya iflas daireleri tarafından re'sen görevli mahkemeye gönderilir. Bu 
durumda malhkemece tasfiyenin açılmasına karar verilir.» 

3. Bankerler, başvurma tarihinden itibaren bir ay içinde verecekleri bir beyanname ile halen alacak ve 
borç ilişkisi içimde 'bulunduğu gerçek ve tüzelkişilerin, mümkün ise adreslerini de gösteren bir listesini, al
dıkları ve verdikleri para miktarlarını, anlaştıkları vade, faiz oranı, sair menfaat, ana para ve faizden yapılan 
ödemeleri ve kalan miktarları, bütün belge ve dayanakları ile beraber Mahkemeye bildirmek zorundadırlar. 

«4. Gerçek kişi bankerler, başvurma tarihinden itibaren bir ay içinde kendilerine, eşlerine, usul ve fü
ruuna, evlatlığına, kendisini evlat edinene, yönetici olarak çalıştırdığı kişilere; tüzelkişi 'bankerler de aynı sü
re içinde, tüzelkişiliğe ve 'bunların ortakları ile yönetici ve denetçilerine; bunlar da kendilerine, eşlerine, 
usul ve füruuna, evlatlarına ve kendilerini evlat edinenlere ait taşınmaz mal ve iştiraklerini, haczi caiz olan 
taşınır mal, hak, alacak ve menkul kıymetleri bildirmekle! yükümlüdürler.» 

«5. Ayrıca; 
a) Gerçek kişi bankerler, eşlerine, usul ve füruuna, evlatlığına, kendisini evlat edinene ve üçüncü derece

ye kadar (bu derece dahil) kan ve sihri hısımlarına ve gerçek veya tüzel üçüncü kişilere; 
b) Tüzel kişi bankerler, gerçek veya tüzel üçüncü kişilere, ortaklarına, yönetici ve denetçilerine; bu or

tak, yönetici ve denetçiler de kendilerine, eşlerine, usul ve füruuna, evlatlığına, kendisini evlat edinene ve 
üçüncü dereceye kadar {bu derece dahil) kan ve sıhrî hısımlarına;» 

Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesinden önceki iki yıl içinde ivazlı veya ivazsız ola-
rak devrettikleri veya temin ettikleri taşınmaz mal, haczi caiz taşınır mal, hak, alacak ve menkul kıymet
leri, başvurma tarihinden itibaren bir ay içinde beyan etmekle yükümlüdürler. 

«6. Gerçek kişi bankerler, kendileri ve yöneticileri tüzelkişi 'bankerler ise ortakları, yönetici ve deretçi-
leri, resmen veya fiilen bankerlik faaliyetine başladıktan sonra boşanmış oldukları eşleri için de 4 ve 5 inci 
fıkra hükümleri uyarınca beyanda bulunmak zorundadırlar.» 

7. Ölü, kaçak veya gaipliğine karar verilmiş bankerler hakkında 'bunların kanunî mirasçıları, varsa or
takları, yöneticileri ve denetçileri 1 inci fıkrada yazılı süre içinde, tasfiye için Mahkemeye başvururlar ve 
diğer bendlerde hüküm altına alınan beyan mükellefiyetini yerine getirirler. 

8. Bu Kanun hlükımümde kararnamenin yayımı tianilhindie 'tasfiye Ihaline girmiş 'bulunan (bankerler için 
yukarıda öngörülen mükellefiyetler, tasfiye memurlarınca da yerine getirilir. Ancak Ibu ıhüsuis, bankerler ile 
diğer ilgililerin beyan yıüiktülmMiüğünü ortadan kaldırmaz. 

«9i Tasfiye, Maliye Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu veya alacaklılar tarafından istenmiş ise, beyan
da bulünımıa yükümlülüğü 7 nci maddeye göre yapılacak ilandan itibaren başlar. Bu fıkra gereğince beyanda bu
lunma süresi 115 gündür.» 

Diğer Başvuru Halleri : 

MADDE 6. — 
1. 5 inci madde uyarınca başvuruda bulunmayan bankerler Ihakkınida, İcra ve İflas Kanununun 177 nci 

maddesindeki sebeplerin tniövcut olması veya iflas kararı verilmiş yaıhult konkordatonun tasdiki kararının ke-
sİnliöşmömiiş bulunması ballerlinldle, bunlardan alacaklı olan kişiler, Ibu Kanun hükmünde kararname gereğince 
görev yapacak Mahkemelerin Resmî Gazetede ilan edilmesinden itibaren 'bir ay 'içinde tasfiye için Mahkemeye 
başvurabilirler. 
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2. Maliye Bakanlığı veya Sermaye Piyasası Kurulu yaptıkları araştırmalar sonucunda tasfiye edilmelerini 
gerekli gördükleri banker hakkında yukarıdaki haller ve süre ile 'bağlı kalmaksızın 'gerekçeli bir rapor ile der
hal görevli mahkemeye başvurmak zorundadırlar. 

«3, Bu madde ile 5 inci maddeye ıgöre yapılan tasfiye talepleri geri alınmaz. Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun 409 uncu maddesi hükmü uygulanmaz. Gerektiğinde deliler mahkemece re'sen toplanır.» 

Tasfiyenin Açılması Kararı ve İlanı : 

M^DDE 7. — 
1. Mahkeme bankerin kendisinin, görevli bakanlığın veya Sermaye Piyasası Kurulunun başvurusu üzerine 

banker hakkında, ıbu kanun hükmünde kararname hükümlerine göre tespit olunan ve banker ıtarafından be
yan edilen mal varlığını gözönünde tutarak tasfiyenin açılmasına karar verebilir. 

2. Alacaklıların başvurusu Mahkemece ineeleımeye talbi tultulur. Mümkün olduğu takdirde banker de din
lenildikten sonra, talebin uygun görülmesi halinde, Mahkemece tasfiyenin açılmasına karar verilir. 

3. Tasfiyenin açılması kararı Mahkemece belirlenecek yayın organlarında ve Resmî Gazetede ilan edil
mek ve İcra ve Mas Kanununun Î66 ncı maddesinde yazılı yenlere 'bildirilmek 'Ve gereği yapılmak üzere Tas
fiye Kuruluna gönderilir, ilanda 9 uncu ımaddede yazılı hususlar da belirtilir. 

4. Bu Kanun hükmünde kararnamede öngörülen ilanlar, Resmî Gazetede ve Türkiye Radyo ve Televizyon 
Kurumunca öncelikle ve ücretsiz olarak yayınlanır. 

Muhafaza Tedbirleri : 

MADDE ,8.,— 
il. Mahkeme, tasfiye kararından önce ve sonra, ilgililerin yurtdışına çıkmasını yasaklama dahil, alacaklı

ların menfaati için zorunlu gördüğü bütün -tedbirleri her zaman alabilir. 
2. ıl4 üncü maddeye göre geçersiz sayılan, işlemlere Ikonu olan mal ve ha'klarla, gerektiğinde İcra ve 

İflas Kanununun 277 ve onu izleyen maddelerine göre iptal konusu olabilecek işlemlerle ilgili mal ve haklar 
hakkında da Mahkeme gerekli bütün muhafaza tedbirleri alır.. 

İlan Üzerine Yapılacak İşlemler : 

MiAiDDEl 9. — 
'1. Bankerlerden alacaklı olan kişiler, 7 nci maddedeki ilan tarihinden itibaren en geç 'bir ay içinde, ala

caklarının tutarını, teminatlarını, vadelerini, faiz oranlarını, sair menfaatlerini, ödemelerini ve kalan miktar
larını '(takip ve dava konusu edilmiş olanlar dahil) İcra ve İflas Kanununun 219 uncu maddesinin 2 nci bendi 
hükmüne göre Tasifiye Kuruluna bidirecek'lerdir. 

2. Yukardaiki süre içinde talepte bulunmayanların alacakları, bu Kanun hükmünde kararnameye göre ya
pılacak tasfiyede dikkate alınmaz. 

*«3. ]Her ne sebeple olursa olsun bankerlere, ortaklarına, yöneticilerine, denetçilerine ve bunların eşlerine, 
usul ve füruuna, evlatlıklarına, kendlerini evlat edinenlere borçlu olanlar 7 nci maddeye göre yapılan ilandan 
itibaren 15 gün içinde 1 inci fıikrada gösterilen şekillerde borçlarını ve borçları teminatsız ise borca yeter 
derecede taşınır ve taşınmaz mail ve haklarını bildirmek zorundadırlar. Görevli mahkeme tasfiye kurullarının 
talebi üzerine veya re^sen ıbu borçların ödenmesini sağlamak amacıyla teminat isteyebilir ve gerekli gördüğü 
tedbirleri alabilir. Borçların vadesinde ödenmemesi halinde ihtara gerek kalmadan temerrüt faizi işler. Temer
rüt faizinin oranı, sözleşmede daha yüksek bir oran belirlenmemişse, aylık % lö'dur.» 

«4. Bankerlere, ortaklarına, yöneticilerine, denetçilerine ve Iburiların eşlerine, usul ve füruuna, evlatlıkla
rına, kendilerini evlat edinenlere ait mal, hak ve menkul kıymetlerini herhangi bir sebeple ellerinde bulunduran 
gerçek ve tüzelkişiler, varsa onlar üzerindeki hakları sa'klı kalmak şartıyla, sözü edilen fıkrada gösterilen sü
rede bunları tasfiye kurullarına bildirmekle yükümlüdürler.ı» 

«5. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü ımıaddesıinde sözü edilen geçersliz tasarruflardan yarar
lanmış olan kişiler de edindikleri menfaatleri 3 üncü fıkrada belirtilen süre içinde tasifiye kurullarına bildirmek 
zorundadırlar.» 
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Mahkemenin Görevi ve Tasfiyenin Kaldırılması : 

MADDE 10, — 
1. Bu kanun hükmünde kararname uyarınca görevlendirilen mahkemeler, sıra cetveline itiraz, istihkak, iha

lenin feshi ve iptal davaları dahil, tasfiye işlemleri nedeniyle ortaya çıkacak bütün şikayet ve uyuşmazlıkları 
çözümler, 

2. Görevli mahkemelere intikal eden hususlarda basit yargılama usulü uygulanır. Kural olarak duruşma ya
pılmaksızın karar verilir. 'Mahkemece duruşma yapılması tensip edildiği ıtakdirtde öncelikle TeMigat Kanununun 
2, 7 ve 41 inci maddeleri hükümlerine göre taraflar en kısa zamanda duruşmaya çağrılır ve mazeretsiz olarak 
gellmeseler bile gerekli karar verilir. Bir davada birden fazla mazeret takibinde bulunulamaz. Bir işlemin yapıl
ması için birden fazla mıöhil verilemez. 

3. Bütün alacaklıların taleplerini geri aldıkları veya tüm borçlar ödendiği yahut bankerlerin sunacakları 
ödeme planı uygun görüldüğü ve tam ve sağlam teminat gösterildiği takdirde mahkeme, bankerin, ilgili mev
zuata göre çalışmalarına devam edebilmesi için tasfiyenin kaldırılmasına karar verebilir. 

4. Hakkındaki tasfiyenin kaldırılmasını isteyen banker, görevli mahkemeye bir ödeme planı projesi verir 
ve bu projeye mufassal bir bianço ve defter tutmaya mecbur kişilerden ise defterlerinin durumunu bildiren 
bir cetvel ekler. 

5. Görevli mahkeme, tasfiye kurulunun ödeme planı hakkındaki yazılı görüşünü aldıktan ve bankeri din
ledikten sonra, aşağıdaki şartların gerçekleş'tüği kanısına varırsa, banker ıhak'kınldalkıi tasfiyenin kaldırılmasına 
karar verelbi'ir. 

a) Banker, alacaklılarının zararına olarak doğruluk haricinde veya pek ıbüyülk biffeltle hiçbir muamele yap-
"V""!iş olmak, 

b) Bankerin ödemeyi teklif ettiği miktar serveti ile mütenasip bulunmak ve herhalde anapara borçlarının 
% 80'inden az olmamak, 

c) Ödeme planının uygulanması için tam ve sağlam teminat gösterilmiş olmak, 

6. Ödeme planının uygun görülmesi sebebiyle verilen tasfiyenin kal'dırılması kararının kesinleşmesi üzeri
ne ödeme planı görevli mahkemenin bulunduğu yerdeki icra da'iresüne gönderilir. Bankerin ödeme planına göre 
alacaklılarına yapacağı ödemeler icra dairesi aracılığı ile gerçekleş'tirilir. Bankerin ödeme planına kısmen de 
olsa uymaması halinde, icra dairesi durumu görevli mahkemeye (bildiirir. Bunun üzerine görevli mahkeme banker 
hakkında yenülden tasfiyenin açılmasına karar verir. Bu kararı lalan tasfiye kurulu, bankerin gösterdiği temi
nat dahil tasfiye masasına giren bütün mal ve hakları paraya çevirerek bedelini alacaklılara öder. 

Şu kadar ki, tasfiyenin yeniden açılmasına karar verilmesinden önce bankerin ödeme planına göre mu
accel olan bütün borçlarını ödemesi halinde görevli mahkeme ödeme planının uygulanmasının devamına ka
rar verir. 

7. Her alacaklı, suiniyetle muallel bulunan bir ödeme planının feshini, tasfiyenin kaldırılmasına karar 
vermiş olan mahkemeden isteyebilir. 

Görevli mahkeme, ödeme planının suiniyetle muallel olduğu kanısına varırsa, ödeme planının feshine ve 
banker hakkında yeniden tasfiyenin açılmasına karar verir. Bu kararı alan tasfiye kurulu, bankerin göster
diği teminat dahil tasfiye masasına giren bütün mal ve haklarını paraya çevirerek, bedelini alacaklılara 
öder. 

Tedbir Kararına Uymak ve Bilgi Vermek Zorunluluğu : 

MADDE 11. — 
Mahkemenin aldığı tedbir kararlarını ve Tasfiye Kurulunun bildirilerini ilgili merci ve kişiler uygulamaya 

mecbur oldukları gibi, gerek mahkemenin gerek Tasfiye Kurulu ile uzman elemanların istedikleri bilgileri 
de en kısa zamanda yazılı veya sözlü olarak vermekle yükümlüdürler. 

MADDE 12. — 
35 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin onikinci maddesi aynen kabul edilmiştir, 
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Satış : 

MADDE 13. — 
1. Bu Kanun Hükmünde Kararname uyarınca yapılan satışlar peşin para ile yapılır. 
2. Bu Kanun Hükmünde Kararname gereğince taşınmaz ve tahminî bedeli 50 000 TL.'den fazla taşı

nır mal satışlarında, satışın yapıldığı günü takibeden 7 gün içinde satış bedelinin % 15'inden aşağı olma
mak üzere daha yüksek teklifte bulunulduğu takdirde, ilk alıcı ile sonradan teklifte bulunanlar arasında sa
tıştan sonra 10 uncu günde bir defaya mahsus olmak üzere açık artırma yapılarak satış en çok artıran üzerin
de bırakılır. Bu husus yapılacak satış ilanında belirtilir. Satıştan sonra teklifte bulunanlar, teklif ettikleri meb
lağ karşılığını peşin olarak nakit veya banka teminat mektubu yahut Devlet Tahvili şeklinde yatırmadıkça 
açık artırma talepleri kabul edilmez. 

3. Ancak, ilk artırmada veya ikinci fıkra hükmüne göre yapılacak artırmada sürülen pey akçesi tahmin 
olunan bedeli bulmayan taşınmaz mallar tahmin olunan bedel üzerinden para veya Devlet Tahvili karşılı
ğında Hazinece satın alınır. 

MADDE 14. — 
37 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin ondördüncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İcra ve İflas Kanununun Uygulanması : 

MADDE 15. — 
1!, İcra ve İflas Kanununun 127, 128/2, 157, 159/3, 178, 182, 223, 234/2, 236, 285 ila 309 uncu maddeleri 

dışında kalan diğer hükümleri görevli mahkemenin bütün işlem ve kararları ile hukukî sonuçları ve tasfiye 
kurullarınca yapılacak tasfiye işlemleri ve diğer işlemler hakkında da kıyasen uygulanır. 

2. İcra ve İflas Kanununun 310 ve 311 inci maddelerinde belirtilen hususların mevcudiyeti halinde tas
fiye kararı iflas kararı hükmündedir. 

Bu Kararnamenin 10 uncu maddesi hükümlerine göre yapılan tasfiyeler hakkında bu fıkra hükümleri 
uygulanmaz. 

MADDE 16. — 
37 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin onaltıncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — 
37 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin onyedinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Uygulanmayacak Vergi ve Takip Hükümleri : 

MADDE 18. — 
«1< Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca tasfiyeye tabi tutulan gerçek veya tüzelkişi

ler adına, söz konusu faaliyetleri ile ilgili olarak vergi mükellefi veya sorumlusu sıfatıyla, tasfiye dönemi 
içinde herhangi bir suretle tespit edilen veya edilecek matrahlarla tasfiyenin başlangıcından önce tespit veya 
tarh edilmekle birlikte henüz kesinleşmemiş olan matrahlar üzerinden salınacak vergi, resim ve harçlara 
vergi cezalan ile gecikme zammı uygulanmaz, vergi kanunlarına aykırı hareketlerinden ötürü mahkemeler
ce kendilerine veya kanunî temsilcilerine ceza hükmolunmaz. Bu vergi, resim ve harçlar hakkında İcra ve 
îflas Kanununun 206 ncı maddesinin 5 inci sırası hükmü uygulanmaz; ancak, 6 ncı sıradaki alacaklıların 
anaparalarının tam olarak ödenmesinden sonra geriye bir değer kalırsa, bu değer vergi, resim ve harç yüküm
lülüklerinin karşılanmasına ve kalan olursa bu da tasfiyenin açılması kararına kadar işlenmiş faizlerin öden
mesine tahsis edilir.» 

2.ı Bu Kanun Hükmündeki Kararnameye göre tasfiyeye tabi tutulan gerçek ve tüzelkişi bankerlere ikraz
da bulunmuş olanlar hakkında bu ikrazlardan dolayı gelir ve gider vergisi kanunları hükümleri uygulanmaz. 

MADDE 19. — 
37 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin ondokuzuncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 20. — 
35 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin yirminci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — 
37 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin yirmi birinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 22.— 
35 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin yirmiikinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — 
35 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin yirmiüçüncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 1.— 
37 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Ek birinci maddesi aynen kabul edilmiştir < 

EK MADDE 2. — 
37 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Ek ikinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 3. — 
Bu Kanun Hükmündeki Kararnamenin 10 uncu maddesi hükümlerine giren bankerlere talepleri halinde 

mal varlıkları da gözönünde tutulmak suretiyle Maliye Bakanlığınca oluşturulacak bir Devlet Bankası emri
ne verilecek olan fondan tam ve sağlam teminat karşılığı orta vadeli kredi verilir. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — 
35 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Geçici birinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 
35 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Geçici ikinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlük ; 

MADDE 24. — 
Yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan Kanun Hükmündeki Kararnamelerin değiştirilen hükümleri 

bu değişikliklerin yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer, 

Yürütme : 

MADDE 25. — 
Bakanlar Kurulu tarafından yürütülen Kanun Hükmündeki Kararnamelerin değiştirilen hükümlerini de 

Bakanlar Kurulu yürütür. 
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İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
Bu Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine Dair 

37 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulüne Dair Kanun Tasarısı 

Konu ve Tanım : 

MADDE 1. — Adalet Komisyonu metninin 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 2. — 35 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tasfiye Kurulu : 

MADDE 3. — 
1. Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre tasfiye işlerini yürütmek üzere görevli mahkeme nezdinde 

bir veya gerektiğinde birden fazla tasfiye kurulu teşkil edilir. 

2. Tasfiye Kurulu, Başbakanlıkça uzman kişiler arasından belirlenecek iki üye ile görevli mahkemece 
seçilecek bir hukukçu üyeden oluşur. 

3. Tasfiye Kurulu üyelerine bu görevli için verilecek ücret, Bakanlar Kurulu kararıyla tespit edilir. 

4. Tasfiye Kurulu, İcra ve İflas Kanununda yazılı iflas idaresi ve alacaklılar toplantısı çörev ve yetkile
rine sahiptir. Ancak, sulh olma işlemleri, bir davanın açılıp açılmaması konusundaki kararlar, İcra ve İflas 
Kanununun 210 uncu maddesinin 2 nci fıkrasına göre alınacak tedbirler, pazarlıkla satış kararları ve pay cet
veli düzenlemesi işlemleri mahkemenin onayına tabidir. 

«5. Görevli mahkeme iş durumuna göre tasfiye kurullarının çalışmalarına son vererek bunların işlerini 
diğer tasfiye kurullarına devredebileceği gibi gerekli gördüğü takdirde tasfiye kurulu Başkan ve üyelerinin 
yerlerini değiştirebilir. Ayrıca, atamalarındaki usule göre Başkan ve üyelerin görevlerine son verilebilir.» 

«6. Tasfiye Kurulu Başkan ve üyeleri bu görevlerinin dışında başka bir görev üstlenemezler. Kamu gö
revlisi olan Başkan ve üyeler kuruldaki görevlerinin devamı süresince, her türlü özlük hakları saklı kalmak 
üzere, kurumlarınca izinli sayılırlar.» 

«7. Tasfiye Kurulu Başkanı görevli mahkemece seçilir. Kurulun bütün yazışmaları Başkan tarafından 
yürütülür.» 

İhtiyaçlar : 

MADDE 4. — Adalet Komisyonu metninin 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Bankerlerin Başvurusu ve Beyan Yükümlülüğü : 

MADDE 5. — 
1. Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre tasfiye isteyen bankerlerin, görevlendirilecek mah

kemelerin Resmî Gazetede ilan edilmesinden itibaren en geç 15 gün içinde muamele merkezlerinin bulundu
ğu mahaldeki görevli mahkemeye başvurmaları gerekir. Başvuru dilekçesinde bankerler, yönetici, denetçi, 
müdür ve ortaklarının isim ve adreslerini de bildirmek zorundadırlar. 

«2. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte konkordatonun tasdiki kararı kesin
leşmemiş veya konkordato talebi reddedilmiş veya haklarında iflas kararı verilmiş olan bankerler mahkemeye 
başvurmak zorundadırlar. Bunlardan 1 inci fıkrada öngörülen süre içinde başvurmayanların konkordato ve 
iflas dosyaları ilgili mahkeme veya iflas daireleri tarafından re'sen görevli mahkemeye gönderilir. Bu durum
da mahkemece tasfiyenin açılmasına karar verilir.» 

3. Bankerler, başvurma tarihinden itibaren bir ay içinde verecekleri bir beyanname ile halen alacak ve 
borç ilişkisi içinde bulunduğu gerçek ve tüzelkişilerin, mümkün ise adreslerini de gösteren bir listesini, aldık
ları ve verdikleri para miktarlarını, anlaştıkları vade, faiz oranı, sair menfaat, anapara ve faizden yapılan 
ödemeleri ve kalan miktarları, bütün belge ve dayanakları ile beraber mahkemeye bildirmek zorundadırlar. 
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«4. Gerçek kişi bankerler, başvurma tarihinden itibaren bir ay içinde kendilerine, eşlerine, usul ve fü-
ruuna, evlatlığına, kendisini evlat edinene, yönetici olarak çalıştırdığı kişilere; tüzelkişi bankerler de aynı süre 
içinde, tüzelkişiliğe ve bunların ortakları ile yönetici ve denetçilerine; bunlar da kendilerine, eşlerine, usul 
ve füruuna, evlatlarına ve kendilerini evlat edinenlere ait taşınmaz mal ve iştiraklerini, haczi caiz olan taşınır 
mal, ha'k, alacalk ve menkul kıymetleri bildirmekle yükümlüdürler.» 

«5. Ayrıca; 
a) Gerçek kişi bankerler, eşlerine, usul ve füruuna, evlatlığına, kendisini evlat edinene ve üçüncü dere

ceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhrî hısımlarına ve gerçek veya tüzel üçüncü kişilere; 
b) Tüzelkişi bankerler, gerçek veya tüzel üçüncü kişilere, ortaklarına, yönetici ve denetçilerine; bu or

tak, yönetici ve denetçiler de kendilerine, eşlerine, usul ve füruuna, evlatlığına, kendisini evlat edinene ve üçün
cü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhrî hısımlarına; 

Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesinden önceki iki yıl içinde ivazlı veya ivazsız olarak 
devrettikleri veya temin ettikleri taşınmaz mal, haczi caiz taşınır mal, hak, alacak ve menkul kıymetleri, 
başvurma tarihinden itibaren bir ay içinde beyan etmekle yükümlüdürler.» 

«6. Gerçek kişi bankerler, kendileri ve yöneticileri tüzelkişi bankerler ise ortaklan, yönetici ve denetçi
leri, resmen veya fiilen bankerlik faaliyetine başladıktan sonra boşanmış oldukları eşleri için de 4 ve 5 inci 
fıkra hükümleri uyarınca beyanda bulunmak zorundadırlar.» 

7. Ölü, kaçak veya gaipliğine karar verilmiş bankerler hakkında bunların kanunî mirasçıları, varsa or
takları, yöneticileri ve denetçileri 1 inci fıkrada yazılı süre içinde, tasfiye için mahkemeye başvururlar ve di
ğer bentlerde hüküm altına alınan beyan mükellefiyetini yerine getirirler. 

8. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinde tasfiye haline girmiş bulunan bankerler için 
yukarıda öngörülen mükellefiyetler, tasfiye memurlarınca da yerine getirilir. Ancak bu husus, bankerler ile di
ğer ilgililerin beyan yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. 

«9. Tasfiye, Maliye Bakanlığının koordinatörlüğünde, Başbakanlıkça görevlendirilecek bakanlıklar, Ser
maye Piyasası Kurulu veya alacaklılar tarafından istenmiş ise, beyanda bulunma yükümlülüğü 7 nci maddeye 
göre yapılacak ilandan itibaren başlar. Bu fıkra gereğince beyanda bulunma süresi 15 gündür.» 

Diğer Başvurma Halleri : 

MADDE 6. — 
1. 5 inci madde uyarınca başvuruda bulunmayan bankerler hakkında, icra ve îflas Kanununun 177 nci 

maddesindeki sebeplerin mevcut olması veya iflas kararı verilmiş yahut konkordatonun tasdiki kararının ke
sinleşmemiş bulunması hallerinde, bunlardan alacaklı olan kişiler, bu Kanun Hükmünde Kararname gere
ğince görev yapacak mahkemelerin Resmî Gazetede ilan edilmesinden itibaren bir ay içinde tasfiye için mah
kemeye başvurabilirler. 

2. Maliye Bakanlığının koordinatörlüğünde, Başbakanlıkça görevlendirilecek bakanlıklar veya sermaye pi
yasası kurulu yaptıkları araştırmalar sonucunda tasfiye edilmelerini gerekli gördükleri banker hakkında yuka
rıdaki haller ve süre ile bağlı kalmaksızın gerekçeli bir rapor ile derhal görevli mahkemeye başvurabilirler. 

«3. Bu madde ile 5 inci maddeye göre yapılan tasfiye talepleri geri alınmaz. Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanununun 409 uncu maddesi hükmü uygulanmaz. Gerektiğinde deliller mahkemece re'sen toplanır.» 

Tasfiyenin Açılması Kararı ve İlanı : 

MADDE 7. — Adalet Komisyonu metninin 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Muhafaza Tedbirleri : 

MADDE 8. — Adalet Komisyonu metninin 8 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İlan Üzerinde Yapılacak İşlemler : 

MADDE 9. — Adalet Komisyonu metninin 9 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir» 
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Mahkemenin Görevi ve Tasfiyenin Kaldırılması : 

MADDE 10. — 
1. Bu Kanun Hükmünde Kararname uyarınca gö izlendirilen mahkemeler, sıra cetveline itiraz, istihkak, 

ihalenin feshi ve iptal davaları dahil, tasfiye işlemleri nedeniyle ortaya çıkacak bütün şikâyet ve uyuşmazlık
ları çözümler, 

2. Görevli mahkemelere intikal eden hususlarda basit yargılama usulü uygulanır. Kural olarak duruşma 
yapılmaksızın karar verilir. Mahkemece duruşma yapılması tensip edildiği takdirde öncelikle Tebligat Kanu
nunun 2, 7 ve 41 inci maddeleri hükümlerine göre taraflar en kısa zamanda duruşmaya çağrılır ve mazeret
siz olarak gelmeseler bile gerekli karar verilir. Bir davada birden fazla mazeret talebinde bulunulmaz. Bir 
işlemin ypılması için birden fazla mehil verilemez. 

3. 'Bütün alacaklıların taleplerini geri aldıkları vey^ tüm borçlar ödendiği yahut ban'kerîerin sunacakları 
ödeme planı uygun görüldüğü ve tam ve sağlam temi tat gösterildiği takdirde mahkeme, bankerin, ilgili mev
zuata göre çalışmalarına devam edebilmesi için tasfiye ıin kaldırılmasına karar verebilir. 

4. Hakkındaki tasfiyenin kaldırılmasını isteyen banker, görevli mahkemeye bir ödeme planı plojesi verir 
ve bu projeye mufassal bir bilanço ve defter tutmaya mecbur kişilerden ise defterlerinin durumunu bildiren 
bir cetvel ekler. 

5. Ödeme planının uygun görülmesi sebebiyle verilen tasfiyenin kaldırılması kararının kesinleşmesi üze
rine ödeme planı görevli mahkemenin bulunduğu yerdeki icra dairesine gönderilir. Bankerin ödeme planına 
göre alacaklılarına yapacağı ödemeler icra dairesi aracılığı ile gerçekleştirilir. Bankerin ödeme planına kıs
men de olsa uymaması halinde, icra dairesi durumu görevli mahkemeye bildirir. Bunun üzerine görevli 
mahkeme banker hakkında yeniden tasfiyenin açılmasına karar verir. Bu kararı tebellüğ eden tasfiye kurulu, 
bankerin gösterdiği teminat dahil tasfiye masasına giren bütün mal ve hakları paraya çevirerek bedelini ala
caklılara öder. 

Şu kadar ki, tasfiyenin yeniden açılmasına karar verilmesinden önce bankerin ödeme planına göre muac
cel olan bütün borçlarını ödemesi halinde görevli mahkeme ödeme planının uygulanmasnun devamına karar 
verir. 

6. Her alacaklı, suiniyetle muallel bulunan bir ödeme planının feshini, tasfiyenin kaldırılmasına karar ver
miş olan mahkemeden isteyebilir. 

Görevli mahkeme, ödeme planının suiniyetle muallel olduğu kanısına varırsa, ödeme planının feshine ve 
banker hakkında yeniden tasfiyenin açılmasına karar verir. Bu kararı alan tasfiye kurulu, bankerin göster
diği teminat dahil tasfiye masasına g;ren bütün mal ve haklarını paraya çevirerek, bedelini alacaklılara öder. 

Tedbir Kararına Uymak ve Bilgi Vermek Zorunluluğu : 

MADDE 11. — Adalet Komisyonu metninin 11 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 12. — 35 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin onikinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Satış : 
MADDE 13. — 
1. Bu Kanun Hükmünde Kararname uyarınca yapılan satışlar peşin para ile yapılır. 
2. Bu Kanun Hükmünde Kararname gereğince yapılan taşınmaz ve tahminî bedeli 50 000 TL. den fazla 

taşınır mal satışlarında, satışın yapıldığı günü takibeden 7 gün içinde satış bedelinin % 15'inden aşağı olmamak 
üzere daha yüksek teklifte bulunulduğu takdirde, ilk alıcı ile sonradan teklifte bulunanlar arasında satıştan 
sonra 10 uncu günde bir defaya mahsus olmak üzere açık artırma yapılarak satış en çok artıran üzerinde 
bırakılır. Bu husus yapılacak satış ilanında belirtilir, satıştan sonra teklifte bulunanlar, teklif ettikleri meblağ 
karşılığını peşin olarak nakit veya banka teminat mektubu yahut Devlet tahvili şeklinde yatırmadıkça açık 
artırma talepleri kabul edilmez. 

3. Ancak, ilk artırmada veya ikinci fıkra hükmüne göre yapılacak artırmada sürülen pey akçesi tahmin 
olunan bedelin % 75'ini bulmayan taşınmaz mallar, muhammen bedelin % 75'i üzerinden para veya Devlet 
tahvili karşılığında Hazinece satın alınır. 
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MADDE 14. — 
37 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ondördüncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İcra ve İflas Kanununun Uygulanması : 

MADDE 15. — 
1. îcra ve iflas Kanununun 127, 128/2, 157, 159/3, 178, 182, 223, 234/2, 236, 285 ile 309 uncu maddeleri 

dışında kalan diğer hükümleri görevli mahkemenin bütün işlem ve kararları ile hukukî sonuçlan ve tasfiye 
kurullarınca yapılacak tasfiye işlemleri ve diğer işlemler hakkında da kıyasen uygulanır. 

2. icra ve iflas Kanununun 310 ve 311 inci maddelerinde belirtilen hususların mevcudiyeti halinde tas
fiye kararı iflas kararı hükmündedir. 

MADDE 16. — 37 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin onaltıncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — 37 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin onyedinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Uygulanmayacak Vergi ve Takip Hükümleri : 

MADDE 18. — ) 
«1. Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca tasfiyeye tabi tutulan gerçek veya tüzelkişiler 

adına, sözkonusu faaliyetleri ile ilgili olarak vergi mükellefi veya sorumlusu sıfatıyla, tasfiye dönemi içinde 
herhangi bir suretle tespit edilen veya edilecek matrahlarla tasfiyenin başlangıcından önce tespit veya tarh 
edilmekle birlikte henüz kesinleşmemiş olan matrahlar üzerinden alınacak vergi, resim ve harçlara vergi ce
zaları ile gecikme zammı uygulanmaz, vergi kanunlarına aykırı hareketlerinden ötürü mahkemelerce kendi
lerine veya kanunî temsilcilerine ceza hükmolunmaz. Bu vergi, resim ve harçlar hakkında icra ve iflas Ka
nununun 206 ncı maddesinin 5 inci sırası hükmü uygulanmaz; ancak 6 ncı sıradaki alacaklıların anaparaları
nın tam olarak ödenmesinden sonra geriye bir değer kalırsa, öncelikle bu değer tasfiyenin açıldığı tarihe ka
dar muaccel olan faizlerin ödenmesine, artanı ise vergi resim ve harç yükümlülüklerinin karşılanmasına ve 
kalan olursa bu da anaparanın tamamının ödenmesine kadar işlemiş faizlerjn ödenmesine tahsis olunur. 

Tasfiye kurullarında her bankerin kesin alacakları ve borçlan tespit ve karara bağlandıktan sonra, borçla
rın ödenmesine bankerin mal varlığı ve alacaklarından temin edilen fondan önce bütün alacaklılara seyyanen; 
(Tasfiye Kurulunun kararı ile) ve toplanan miktar da dikkate alınarak yüzbin liraya kadar Ödeme yapılması
na, bu ödemede alacaklının başka bankerlerde de alacaklı olması halinde kendisine bu alacaklarından dolayı 
bu şekle uiyigun olara'k aıyrıca bir ödeme yapıllmamasma, bu ö'deme'den sonra alaca'klarm töp'landığı fonda artan 
para alacaklıların anaparaları ile orantılı olarak alacaklılara ödenmesine Tasfiye Kurulu yetkilidir. Her halü
kârda seyyanen ödeme toplamı aktifin % 60'ını geçemez. 

2. Bu Kanun Hükmündeki Kararnameye göre tasfiyeye tabi tutulan gerçek ve tüzelkişi bankerlere ik
razda bulunmuş olanlar hakkında bu ikrazlardan dolayı gelir ve gider vergisi kanunları hükümleri uygulanmaz. 

MADDE 19. — 37 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin ondokuzuncu maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 20. — 35 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin yirminci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — 37 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin yirmibirinci maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 22. — 35 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin yirmiikinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — 35 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin yirmiüçüncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

EK MADDE 1. — 37 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin ek birinci maddesi aynen kabul edil
miştir. 
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EK MADDE 2. — 37 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Ek ikinci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

«EK MADDE 3. — 
Bu Kanun Hükmündeki Kararname kapsamında olan bankerlere talepleri halinde mal varlıkları da göz-

önünde tutulmak suretiyle Maliye Bakanlığınca oluşturularak bir Devlet bankası ebrine verilecek olan fondan 
tam ve sağlam teminat karşılığı orta vadeli kredi verilir.» 

GEÇtCt MADDE 1. — 
35 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Geçici birinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇtCt MADDE 2. — 
35 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Geçici ikinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlük : 
MADDE 24. — Adalet Komisyonu metninin yirmidördüncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme : 
MADDE 25. — Adalet Komisyonu metninin yirmibeşinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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MALÎ İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkımda 35, 37 ve 38 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamelerin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı 

Konu ve Tanım : 

MADDE 1. — 
1, Ödeme güçlüğü «cinde bulunan bankerlerin işlemlerinin tasfiyeisi ve bu sırada, 'bunlara para yatıran

ların haklarının güvence altına alınması için, işlemleri üzerinde tasfiyeyi kolaylaştırıcı düzenlemelerin yapıl
ması bu Kanun hükümlerine göre yürütülür. 

2. iBu Kanunun uygulanmasında banker deyimi; Bankalar Kanununa tabi kuruluşlar ile özel kanunla
rına göre mevduat kabul etme, ödünç para verme ve menkul kıymetler alım ve satımı dle iştigal etmeye 
yetkili kılınan kuruluşlar dışında kalan; 

a) 'Bu işleri yapma/k üzere daha önce 'bir merciden izin almış olan. 
lb) Veya böyle bir izim almamış olmasına rağmen statüsünde bu işlerle uğraşacağı kayıtlı (bulunan, 
c) Veya basın, radyo, televizyon veya diğer yollardan yapmış oldukları ilan ve reklamlarla ıbu faali

yetlerini halka duyuran ve ıbu suretle menfaat vaat ederek yükümlülük altına giren, 
d) Veya münhasıran menkul kıymet alım ve satım işleri ile uğraşan, 
e) Yukarıda sayılanların dışında kalıp da bu işle uğraştığını ortaya koyacak hacim ve nitelikte, çek, 

poliçe, bono veya borç ikrarını havi heılhanigi bir belge düzenleme suretiyle faiz karşılığında borçlanan, 
Gerçek ve tüzelkişileri ifade eder. 
3., Türk Ticaret Kanununa uygun olarak kendi adına tahvil ve hisse senedi ihraç eden kuruluşların Sözü 

edilen ihraç işlemleri bankerlik faaliyeti sayılmaz, 

Görevli Mahkemeler : 

MADDE 2. — 
1. Ankara, İstanbul ve İzmir'de, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenecek bir veya 

birden fazla Ticaret Mahkemesi bu Kanuna göre tasfiye' işlemlerini yapmakla görevlidir. 
2. Gerektiğinde, yukarıda sayılanlar dışında kalan illerde de bu istemleri yapmakla görevlendirilecek 

mahkemeler, Adalet Bakanlığının teklifi üzerine, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirle
nir., 

Tasfiye Kurulu : 

MADDE 3. — 
1. iBu Kanuna göre tasfiye işlerini yürütmek üzere görevli mahkeme metedinde bir veya gerektiğinde bir

den fazla tasfiye kurulu teşkil edilir. 
2. Tasfiye Kurulu, Başbakanlıkça uzman kişiler arasından belirlenecek iki ve 'görevli mahkemece seçi

lecek ibir hukukçu üyeden oluşur. 
3. Tasfiye Kurulu üyelerine bu görevleri için verilecek ücret, Bakanlar Kurulu kararıyla tespit edi

lir, 
4. Tasfiye Kurulu, İcra ve İflas Kanununda yazılı iflas idaresi ve alacaklılar toplantısı görev ve yetki

lerine' sahiptir. Ancak, sulh olma işlemleri, bir davanın açılıp açılmaması konusundaki kararlar, İcra ve 
iflas Kanununun 210 uncu maddesinin 2 nci fıkrasına göre alınacak tedbirler, pazarlıkla satış kararları ve 
pay cetveli düzenlenmesi işlemleri mahkemenin onayına tabidir. 

5J Görevli mahkeme iş durumuna göre tasfiye kurullarının çalışmalarına son verecek bunların İşlerini 
diğer tasfiye kurullarına devredebileceği 'gibi gerekli gördüğü takdirde tasfiye kurulu üyelerinin yerlerini 
değiştirebilir. Ayrıca, latanmalarındaki usule göre üyelerin 'görevlerine son verilebilir, 
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6< Tasfiye Kurulu üyeleri bu görevlerinin dışında başka bir görev üslenemezler. Kamu görevlisi olan 
üyeler kuruldaki görevlerinin ıdevamı süresince, her türlü özlük hakları saklı Ikalmak üzere, kurumlarınca 
izinli sayılırlar. 

7.; Tasfiye Kurulu Başkanı, görevli mahkemece seçilir. Kurulun bütün yazışmaları başkan tarafından yü
rütülür, 

Diğer Görevliler : ^ 

MADDE 4. — 
l.ı Gerekli görülecek araştırma ve incelemelerin yapılması için mahlkeme nezdinde Bakanlıklar ve Ka

mu iktisadî Teşebbüslerince' yeter sayıda personel görevlendirilebilir. 
2. Görevli Mahkeme ihtiyaç duyduğu personel içinAdalet Bakanlığı aracılığı ile Başbakanlığa başvurur. 
3. BU şekilde görevlendirilen personele ve tasfiye işlemleri ile görevli mahkemede bu işler için mahke

me* başkanının görevlendirdiği başkâtip, zabıtkâtilbi ve mübaşirlere bu görevleri nedeniyle verilecek ek ücret 
Balkanlar Kurulu Kararı ile tespit edilir. 

Bankerlerin Başvurusu ve Beyan Yükümlülüğü : 

MADDE 5., — 
1., Bu Kanuna göre tasfiye isteyen bankerlerin 2644 sayılı Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlere 

ve Bunlarla İlgili Kişilere Uygulanacak Ceza Hükümleri Hakkında Kanunun öngördüğü süre içerisinde mu
amele merkezlerinin bulunduğu mahaldeki (görevli mahmeye başvurmaları gerekir. Başvuru dilekçesinde ban
kerler, yönetici, denetçi, müdür ve ortaklarının isim ve adreslerini de bildirmek zorundadırlar. 

2* 14 Ocak 1982 tarihinde konkordatonun tasdiki kararı kesinleşmemiş veya 'konkordato talebi redde
dilmiş veya haklarında iflas kararı verilmiş olan bankerler Mahkemeye başvurmak zorundadırlar. Bunlar
dan 1 inci fıkrada öngörülen süre içinde başvurmayanların konkordato ve iflas dosyaları ilgili mahkeme veya 
iflas daireleri tarafından re'seîn görevli mahkemeye gönderilir. Bu durumda mahkemece tasfiyenin açılmasına 
karar verilir.. 

3J Bankerler, başvurma tarihinden itibaren bir ay içinde verecekleri bir beyanname ile halen alacak ve 
borç ilişkisi içinde bulunduğu gerçek ve tüzelkişilerin mümkün ise adreslerini de gösteren bir listesini, al
dıkları ve verdikleri para miktarlarını, anlaştıkları vade, faiz oranı, sair menfaat, anapara ve faizden yapılan 
ödemeleri ve kalan miktarları, bütün belge ve dayanakları ile beraber mahkemeye bildirmek zorundadırlar. Ban
kerler beyan edilen borçları alacaklariindan fazla ise farkın mahiyetini de ayrıntılarıyla bildirmek zorundadırlar. 

4. Gerçek kişi bankerler, başvurma tarihinden itibaren bir ay içinde kendilerine, eşlerine, usul ve fumu
na, evlatlığına, kendisini evlat edinene yönetici olarak çalıştırdığı kişilere; tüzelkişi bankerler de aynı süre 
içinde tüzelkişiliği ve bunların ortakları ile yönetici ve denetçilerine; bunlar da kendilerine, eşlerine, usul ve 
füruuna, evlatlıklarına ve kendilerini evlat edinenlere ait taşınmaz mal ve iştiraklerini, haczi caiz olan taşı
nır mal, hak, alacak ve menkul kıymetleri bildirmekle yükümlüdürler. 

5. Ayrıca; 
a) Gerçek kişi bankerler, eşlerine, usul ve füruuna, evlatlığına, kendisini evlat edinene ve üçüncü dereceye 

kadar {bu derece dahil) kan ve sihri hısımlarına ve gerçek veya tüzel üçüncü kişilere; 
b) Tüzelkişi bankerler, gerçek veya tüzel üçüncü kişilere, ortaklarına, yönetici ve denetçilerine, bu or

tak, yönetici ve deneticiler de kendilerine, eşlerine, usul ve füruuna, evlatlığına, kendisini evlat edinene ve 
üçüncü dereceye kadar (bu derece dahi) kan ve sıhrî hısımlarına; 

14 Ocak 1982 tarihinden önceki iki yıl içinde ivazlı veya ivazsız olarak devrettikleri veya temin ettikleri ta
şınmaz mal, haczi caiz taşınır mal, hak, alacak ve menkul kıymetleri, başvurma tarihinden itibaren bir ay için
de beyan etmekle yükümlüdürler. 

6. Gerçek kişi bankerler, kendileri ve yöneticileri tüzelkişi bankerler ise ortakları, yönetici ve denetçi
leri, resmen veya fiilen bankerlik faaliyetine başladıktan sonra boşanmış oldukları eşleri için de 4 ve 5 inci 
fıkra hükümleri uyarınca beyanda bulunmak zorundadırlar, 
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7. Ölü, kaçak veya gaipliğine karar verilmiş bankerler hakkında bunların kanunî mirasçıları varsa or
takları, yöneticileri ve denetçileri 1 inci fıkrada yazılı süre içinde, tasfiye için mahkemeye başvururlar ve di
ğer bentlerde hüküm altına alınan beyan mükellefiyetini yerine getirirler. 

8. 14 Ocak 1982 tarihinde tasfiye halime girmiş bulunan bankerler için yukarıda öngörülen mükellefiyet
ler, tasfiye memurlarınca da yerine getirilir. Ancak, bu husus bankerler ile diğer ilgililerin beyan yükümlülü
ğünü ortadan kaldırmaz. 

9. Tasfiye, Başbakanlıkça görevlendirilecek bakan lıklar, Sermaye Piyasası Kurulu veya alacaklılar tarafın
dan istenmiş ise, beyanda bulunma yükümlülüğü 7 nci maddeye göre yapılacak ilandan itibaren başlar. Bu 
fıkra gereğince beyanda bulunma süresi 15 gündür. 

Ciğer Başvuru Halleri : 

MADDE 6. -
1. 5 inci madde uyarınca başvuruda bulunmayan bankerler hakkında, icra ve İflas 'Kanununun 177 nci 

maddesindeki sebeplerin mevcut olması veya iflas kararı verilmiş yahut konkordatonun tasdiki kararının kesin
leşmemiş bulunması hallerinde, bunlardan alacaklı olan kişiler 5 Mart 1982 tarihine kadar tasfiye için mahke
meye başvurabilirler. 

2. (Başbakanlıkça (görevlendirilecek bakanlıklar veya Sermaye Piyasası Kurulu, yaptıkları araştırmalar so
nucunda tasfiye edilmelerini gerekli gördükleri bankerler hakkında yukarıdaki haller ve süre ile bağlı olmak
sızın, gerekçeli bir raporla mahkemeye başvururlar. 

3. Bu madde ile 5 inci maddeye göre yapılan tasfiye talepleri geri alınmaz. Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun 409 uncu maddesi hükmü uygulanmaz. Gerektiğinde deliller mahkemece re'sen toplanır. 

Tasfiyenin Açılması Kararı ve İlanlar : 

MADDE 7. — 
1. Mahkeme, bankerin kendisinin, görevli bakanlığın veya Sermaye Piyasası Kurulunun başvurusu üzeri

ne, banker hakkında bu Kanun hükümlerine göre tasfiyenin açılmasına karar verir. 

2. Alacaklıların başvurusu mahkemece incelemeye tabi tutulur. Mümkün olduğu takdirde banker de din
lenildikten sonra, talebin uygun görülmesi halinde, mahkemece tasfiyenin açılmasına karar verilir. 

3. Tasfiye- Kurullarınca bu maddenin 5 inci fıkrasına göre tasfiye ile ilgili ilanların yapılmasına başlan
madan önce görevli mahkeme, söz konusu ilanlar üzerine 'bankerlerin, alacaklıların, borçluların ve diğer ilgilile
rin ne şekilde hareket edeceklerini 9 uncu maddede yazılı hususları da belirtmek suretiyle Resmî Gazete ile 
radyo ve televizyonda yayınlanacak genel bir bildiri ile duyurur. 

4. Tasfiyenin 'açılması kararı, Resmî Gazetede, radyo ve televizyonda ilan edilmek ve İcra ve İflas Kanu
nunun 166 nci maddesinde yazılı yerlere bildirilmek ve gereği yapılmak üzere mahkemece tasfiye kuruluna 
gönderilir. 

5. Tasfiye kurulunca yapılacak ilanda, tasfiyesine karar verilmiş olan bankerin adı ve unvanı ile banke
rin, alacakliların, borçluların ve diğer ilgililerin 'başvurma süresi ve başvurma yeri yapılmakla yetinilir. Tasfiye 
kurulu, biliden çoik gerçek ve tüzelkişi banker için ortak ilan yapabilir. 

6. Tasfiye kurulları gerekli gördüğü takdirde başvurma süresinin bir bölümünde alacaklıların soyadları-
nın alfabetik sırasına göre diğer bölümünde de sıra göizetilmeksizin başvurulmasına karar verebilir. Bu husus 
yapılacak ilanda ayrıca belirtilir. 

7. Bu Kanunda öngörülen ilanlar, Kanuna göre, kurulan Başbakanlık Koordinasyon Komitesi aracılığı 
ile Resmî Gazetede Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunca öncelikle ve ücretsiz olarak yayınlanır. 

Muhafaza Tedbirleri : 

MADDE 8. — 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararname metni 8 inci madde olarak Komisyonumuzca 
aynen kabul edilmiştir, 
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İlan Üzerine Yapılacak İşlemler : 

MADDEM. — 
1. Bankerlerden alacaklı olan kişiler, 7 nci maddedeki ilan tarihinden iObaren en geç-bir ayriçdnde,; ala

caklarının tutarım, teminatlarım, vadelerini, faiz oranlarını, sair menfaatlerini, ödemelerini ve kalan miktar
larım (takip ve dava konusu edilmiş olanlar dahil) İcra ve iflas Kanununun 219 uncu maddesinin 2 nci bendi 
hükmüne göre tasfiye kuruluna bildireceklerdir. Yukarıda sözü edMan bir aylık süre, gerektiğinde görevli mah
kemece 15 günü geçmemek üzere uzatılabilir. Sürenin uzatıldığı da ilgili tasfiye kurulu tarafından ilan edilir. 

2„ Yukarıdaki süre içinde talepte bulunmayanların alacakları, Bu 'Kanuna 'göre yapılacak tasfiyede dik
kate alınmaz. 

3. Her ne sebeple olursa olsun bankerlere, ortaklarına, yöneticilerine, deneticilerine ve bunların eşlerine, 
usul ve füruuna, evlatlıklarına, kendilerini evlat edinenlere 'borçlu olanlar 7 nci maddeye göre yapılan ilandan 
itibaren 15 gün içinde 1 inci 'fıkrada gösterilen şekillerde borçları>nı ve borçları teminatsız ise borca yeter dere
cede taşınır ve taşınmaz mal ve haklarını bildirmek zorundadırlar. Görevli mahkeme tasfiye kurullarının talebi 
üzerine veya re'sen bu borçların ödenmesini sağlamak amacıyla teminat isteyebilir ve gerekli gördüğü tedbir
leri alabilir. Tasfiyenin ilanına kadar vadesi gelmiş borçlara tasfiye ilanında öngörülen sürenin bitiminden iti
baren, ihtara gerek kalmadan, temerrüt faizi uygulanır. Temerrüt faizinin oranı, sözleşmede daha yüksek bir 
oran belirlenmemişse, aylık % 10'dur. Temerrüt faizi ile ilgili hüküm ödeme planının uygun görülmesi nede
niyle haklarında tasfiyenin kaldırılmasına karar verilen bankerlere borçlu olanlar'bakımından da, ödeme planı
nın gerçekleşmesine veya icraca yapılacak işlemlerin tamamlanmasına kadar aynen uygulanır. 

4. Bankerlere, ortaklarına, yöneticilerine, denetçilerine ve bunların eşlerine, usul ve füruuna, evlatlıklarına, 
kendilerini evlat edinenlere ait mevduat, para, mal, hak ve menkul kıymetlerini ellerinde bulunduran gerçek ve 
tüzelkişiler, varsa onlar üzerindeki hakları saklı kalmak şartıyla, sözü edilen fıkrada gösterilen sürede bunları 
tasfiye kurullarına bildirmekle yükümlüdürler. 

5. 'Bu Kanunun 14 üncü maddesinde sözü edilen geçersiz tasarruflardan yararlanmış odan kişiler de 
edindikleri menfaatleri 3 üncü fıkrada belirtilen süre içinde tasfiye kurullarına bildirmek zorundadırlar. Bu 
kişiler edindikleri menfaatleri ellerinden çıkarmış iseler, tasfiyenin açılması tarihindeki değeri kadar kişisel mal
ları ile sorumlu olup, sorumlu oldukları değer tutarında taşınır ve taşınmaz mal, hak, alacak ve menkul kıy
metlerini aynı süre içinde tasfiye kuruluna bildirmekle yükümlüdürler. 

Mahkemenin Görevinin Kapsamı : 

MADDE 10. — 
1. Bu Kanun uyarınca görevlendirilen mahkemeler sıra cetveline itiraz, istihkak, ihalenin feshi' ve iptal 

davaları dahil, tasfiye işlemleri nedeni ile ortaya çıkacak 'bütün şikâyet ve uyuşmazlıkları çözümler. 
2. 'Bütün alacaklıların taleplerini geri aldıkları ve ya tüm 'borçlar ödendiği yahut bankerlerin sunacakları 

tasfiye planı uygun görüldüğü ve tam ve sağlam teminat sağlandığı takdirde, mahkeme bankerin bankerlik faa
liyeti dışındaki çalışmalarına devam edebilmesi için tas f iyenin kaldırılmasına karar Verebilir. 

3. Görevli mahkemelere intikal eden hususlarda basit yargılama usulü uygulanır. Kural olarak duruşma 
yapılmaksızın karar verilir. Mahkemece duruşma yapılması tensip edildiği takdirde öncelikle,Tebligat Kanu
nunun 2, 7 ve 41 inci maddeleri hükümlerine göre taraflar en kısa zamanda duruşmaya çağrılır ve mazeret
siz olarak gelmeseler'bile gereken karar verilir. Bir davada birden fazla mazeret talebinde bulunulamaz. Bir 
işlemin yapılması için birden fazla mehil verilemez. 

4. ödeme planının uygun görülmesi sebebiyle verilen tasfiyenin kaldırılması kararının kesinleşmesi üze
rine ödeme planı görevli mahkemenin bulunduğu yerdeki icra dairesine, gönderilir. .Bankerin ödeme planına 
kısmen de olsa uymaması halinde icra dairesince teminatın tamamı paraya çevrilerek alacaklılara alacak
ları ödenir. Bu şekildeki ödemelerde, ödeme planına göre vadesi gelmemiş, olan alacaklardan indirim ya
pılmaz. 

'5i Teminatın alacakları karşılamadığı hallerde icra memurluğunca herhangi fo'ir hükme gerek kalmak-
,Man bankerin jmal/ hak ve-alacaMarı Ibaczeddlip- paraya çevriteek'ekte^edi^ ödenmemiş olan 
•alaeaıkları. karşılanır. 
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Tedbir Kararına Uymak ve Bilgi Vermek Zorunluluğu ': 

MADDE 11. — 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararname metni Tl inci madde olarak Komisyonumuzca 
aynen Ikalbul edilmiştin. 

Temyiz : 

MAODE 12, — 
1. Görevli mahkemece verilecek .kararlar kesindir. Ancak, tasfiyenin açılması, kaldırılması, kapanması 

ve tasfiye talebinin reddi kararları ile sıra cetveline itiraz, istihkak, ihalenin feshi ve1 iptal davaları üzerine 
verilecek ıkararlarden 100.000 TL. nı aşan bir mehlağa ilişkin olanlarına karşı tefhim veya tebliğlerinden iti
baren 10 gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir. 

2. Bu kararlar üzerinde temyiz incelemesi Yangıtay 12 nci Hukuk Dairesince duruşmasız olarak yapı
lır ve 15 gün içinde sonuçlandırılır. Yargıtay kararına 'karşı karar düzeltme istenemez ve direnme kararı ve
rilemez. 

3. Tasfiye ile görevli mahkeme başkanı ve hâkimleri reddedilemez./ 

Satış : 

MADDE 13. — 
1. Bu Kanun uyarınca yapılan satışlar peşin para ile yapılır,., 
2. Bu Kanun gereğince yapılan taşınmaz ve tahmini bedeli 50.000 TL. den fazla taşınır mal satışlarında, 

satışın yapıldığı günü takip eden 7 gün içinde satış bedelinin '% 15'inden aşağı olmamak üzere daha yüksek 
teklifte bulunulduğu takdirde, ilk alıcı ile sonradan teklifte bulunanlar arasında satıştan sonra 10 uncu 
günde ıbir defaya mahsus olmak üzere açık artirma yapılarak satış en çok artıran üzerinde bırakılır. Bu 
husus yapılacak satış ilanında (belirtilir. 

3. Ancak, satıştan sonra teklifte (bulunanlar teklif ettikleri meblağ karşılığım peşin olarak nakit veya 
banka teminat mektubu yahut Devlet tahvili şeklinde yatırmadıkça artırma talepleri kalbul edilmez.. 

Geçersiz Tasarruflar : 

MADDE 14< - -

L Haklarında tasfiyenin açılmasına1 kadar verilmiş olan; 
a) Gerçek kişi bankerlerin ve yöneticilerinin, boşanmış olsalar dahi eşleriyle, usul ve füruu ile, evlat-

lıklarıyla kendilerini evlat edinenleri ve ikinci dereceye kadar <)bu derece dalhil) kan ve sihri hısımlarıyla, 
'b) Tüzelkişi (bankerlerin, ortaklarıyla, yöneticileriyle, denetçileriıyle ve boşanmış olsalar dahi bunların 

eşleriyle, usul ve füruu ile, evlatlıklarıyla, onları evlat edinenlerle ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) 
kan ve sihri hısımlarıyla, 

c) Tüzelkişi bankerlik ortaklarının, yöneticilerinin ve denetçilerinin boşanmış olsalar dahi eşleriyle, usul 
ve füruu ile, ©vlatlıklarııyla, kendilerini evlat edinenlerle ve İkinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve 
sihri hısımlarıyla, 

d) Tüzelkişi bankerlerin, ortak oldukları diğer tüzelkişilerle, ivazlı ve ivazsız olarak ve gerçek ve tüzel 
üçüncü kişilerle de sadece ivazsız olarak 14 Ocak 1982 tarihinden geriye doğru 2 yıl içinde yaptıkları tasarruf
lar herhangi bir hükme gerek kalmaksızın geçersizdir. 

2., 14 Ocak 1982 tarihinden sonra yukarıda (belirtilen tasarrufların konusu olan mal ve haklara ilişkin 
olarak yapılacak her türlü tasarruf da aynı şekilde geçersizdir. 

İcra ve İflas Kanununun Uygulanması : 

MADDE 15. — 
1/ Bu Kanunda özel hüküm bulunmayan hallerde tcra ve İflas Kanununun 127, 128/2, 157, 178, 182, 

223, 234, 236, 285 ila 309 uncu maddeleri dışında kalan diğer hükümleri, mahkemenin bütün karar ve iş-
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lemlerd ile hukuk! sonuçları ve yapılacak tasfiye ve tasfiye kurulları hakkında da kıyasen uygulanır. Şu 
kadarki, sıra cetveli tasfiye kurulu tarafından Resmî Gazete ile ilan olunur. Sıra cetveline itiraz davası bu 
ilandan itibaren 1(15) gün içinde açılabilir. 

2. İcra ve İflas Kanununun 310 ve 311 nci maddelerinde belirtilen hususların mevcudiyeti halinde 
tasfiye1 kararı iflas kararı hükmündedir,; 

Tasfiye Masasına Girecek Diğer Mal, Hak ve Alacaklar : 

MADDE 16. — 37 sayılı Kanun Hükmünde Kararname metni 16 ncı madde olarak Komisyonumuzca 
aynen kabul' edilmiştir, 

Ceza Hükümlerinin Düzenlenmesi : 
MADDE 17.; — Kanun hükümlerine aykırı davranışta bulunanlara verilecek cezalar özel kanunla dü

zenlenir. 

Uygulanmayacak Vergi, Ceza ve Takip Hükümleri: 

MADDE 18. — 
l < IBu Kanun hükümleri uyarınca tasfiyeye tabi tutulan gerçek veya tüzelkişiler adına, söz konusu 

faaliyetleri ile ilgili olarak vergi mükellefi veya sorumlusu sıfatıyla, tasfiye dönemi içinde herhangi bir su
retle tespit edilen veya edilecek matrahlarla tasfiyenin başlangıcından önce tespit veya tarh edilmekle birlik
te henüz kesinleşmemiş olan matrahlar üzerinden salınacak vergi, resim ve harçlara vergi cezaları ile ge
cikme zammı uygulanmaz, vergi kanunlarına aykırı hareketlerinden ötürü mahkemelerce' kendilerine veya 
kanunî temsilcilerine ceza hükmolunmaz. Bu vergi, resim ve harçlar hakkında İcra ve îflas Kanununun 
206 ncı maddesinin 5 inci sırası hükmü uygulanmaz; Ancak 6 ncı sıradaki alacaklıların anaparalarmın tam 
olarak ödenmesinden sonra geriye bir değer kalırsa, bu değer vergi, resim ve harç yükümlülüklerinin kar
şılanmasına ve kalan olursa bu da tasfiyenin açılması kararına kadar işlemiş faizlerin ödenmesine tahsis 
edilir,, 

2. IBu Kanuna göre tasfiyeye tabi (tutulan gerçek veya tüzelkişi bankerlere ikrazda bulunmuş olanlar 
hakkında 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu hükümleri uygulanmaz. 

Ödünç Para Verme İsleri Kanununun Uygulanma Koşulları : 

MADDE 19. — Kanun hükümleri ile ilgili kişiler açısından 2279 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Ka
nunu ile bu Kanunu değiştiren 2520 sayılı Kanunun kovuşturmaya ilişkin hükümlerinin uygulanma koşul
ları özel kanunla belirlenir. 

Fon Hesabı : 

MADDE 20. — 
1., ıBu Kanun uyarınca yapılacak tasfiyelerin gerektireceği idarî giderlerle personel giderlerinde kulla

nılmak üzere TC Merkez Bankasında 10 milyon liralık bir fon tesis edilmiştir. Gerektiğinde bu miktarı ar
tırmaya Maliye Bakanı yetkilidk^ 

2. 'Bu fon Maliye 'Bakanlığı bütçesinde yer alan yedek ödenek tertibinden karşılanır. 
3i Bu fondan mahkemelere tahsis edilecek miktarları Maliye (Bakanlığı tespit eder. Mahkeme başkanla

rı tahsis edilen meblağı görevlendirilecek memurlar eliyle, 1050 sayılı Muhasebe! Umumiye Kanunu, 2490 
sayılı Artırma, Eksiltme ve1 İhale Kanunu ile 832 sayılı Sayıştay Kanununa tabi olmadan Maliye Bakan
lığınca tespit edilecek esaslara göre sarfettirmeye yetkilidirler. 

4i (Fon ve fondan mahkemelere tahsis edilen meblağlardan harcanmayanlar 'görevin bitiminde Hazineye 
gelir kaydedilir ve demirbaşlar Maliye Bakanlığına devredilir, 
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Març.Vergi v&ResittidemMuajiyet: 

MADDE 21. — iBu Kanuna göre yapılacak tasfiyenin açılması talepleri, 9 uncu maddeye göre yapılacak 
bildirimler, tasfiye kurulunca açılacak her türlü dava ve" takiplerle yapılacak işlemler, sıra cetveline itiraz 
davaları ve alacaklılara yapılacak ödemeler hiçbir harç, vergi ve resme falbi değildir. 

Kanunun Uygulama Alanı ve Süresi : 

MADDE 22, —. ' . . 
14 İBu Kanun hükümleri 14 Ocak 1982 tarihinden önce kJoğmuş olan alacaklar hakkında uygulanır. 
2J 14 Ocak 19!8!2 tarihinden itibaren altı ay geçtikten sonra, !bu Kanuna göre tasfiyenin açılması talebin

de bulunulamaz^ 
3. Bu Kanunla Başbakanlığa verilen görevlerin yürütülmesi için Başbakanca bir koordinasyon komitesi 

kurulur. 

İlan ve Reklam Yasağı : . 

MADDE 23i — İBu Kanun gereğince tasfiyeye tabi tutulan bankerler ilan veremezler ve reklam yapa
mazlar. 

Bankerlerin Taşınmaz Malları,, Hak ve Menfaatleri ile İlgili İşlemler : 

MAODE..24. -M ' 
i IV ̂  Haklarında *«s£ry^ inciiıkralannda 

ofeehrltHen kişilerin, beyan ytikötniiiltjğüinü ı-yjeriae -getirip »(e^rın^ fıikralar-
:da beyana talbirtaşıonıaz raa^ tâdili,.îterkinivveya üaer-
terinde ^ 

.husus ıtapu siciline şerh veftilir. 
2. iBu Kanunun 6 ncı maddesinde öngörülen başvuru hallerimde de 1 'inci fıkra hükmü uygulanır. 
3̂  14 Ocak 1982 tarihinei k«tdar ahnan idarî tedbirler nedenliyle*<kamu! kurum, kuruluş->«vev görevlileri 

aleyhine zarar ve ziyan iddiası ile dava'açılatmaz, 

Yönetici Tabirinin Kapsamı : 

MADDE 25. — Bu? Kanunda -geçen (Yönetici)- tabiri-mödilrleri d& kapsar^ 

GEÇİCİ MADDE 1. — Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, bu Kanun ıgereğince'̂ Jgörevlendirüen. mah
kemelerde görülmekte olan dava ve işleri aynı yerdeki diğer mahkemelere verebilir. 

GEÇİCİ MADDE % — 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararname metni Geçici Madde 2 •voha»kv Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlük : 

MADDE 26. — Yayımlandıkları tarihte yürürlüğe giren 35, 37 ve 38 sayılı<Kanun:-Hükmünde kararna
melerle ilgili bu Kanun yayraır tarihmde1 yürürl^e, gi«(r,j ; 

Yürütme : 

MADDE 27. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 293 

Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1 /464) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 20 Temmuz 1982 
Başkanlığı 

Sayı: K. K. T. D. 18/101-1-38/05433 

DANIŞIMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname» bu günkü Resmî Ga-
zete'de yayımlanmış ve bir örneği ilişik olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLÂTI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 
GENEL GEREKÇE 

Osmanlı medresesi, çağa uyma dirayetini gösteremediğinden ülkemizde yükseköğretim Batıdan aktarılan 
modeller üzerinde kurulmuştur. Bunlardan ilki 1773 de Cezayirli Gazi Hasan Paşa tarafından kurulan Mühen-
dishaneyi Bahriyi Hümayun veya bugünkü deyimi ile Deniz Harp Okuludur. Hemen onun ardından, 1792 
de Topçu Okulu, Mühendishaneyi Berriyi Hümayun adı ile kurulmuş ve bunları sırasıyle, 1827 de Mektebi 
Tıbbiyeyi Şahane, 1834 de Harbiye, 1859 da Mülkiye, 1863 te Darülfünun, 1883 de Mühendis Mektebi ve 
1889 da Ticaret Mektebi takip etmiştir. Bu yükseköğretim kuruluşları daha ziyade Fransa'dan esinlenerek 
kurulduklarından, genellikle, eleman yetiştirdikleri bakanlıklara bağlı durumlarını yakın zamana kadar mu
hafaza etmişlerdir. 

'Kıta Avrupasında yükseköğretim, üniversitelerin içinde ve dışında olmak üzere iki farklı yolda geliş
miştir. Bu farklılık en çok Fransa'da belirgin bir durum kazanmıştır. Bu ülkenin yüksekokulları, bir çok 
hallerde üniversitelerden de itibarlı bir nitelik taşımaktadırlar. Diğer Avrupa ülkelerinde ise hernekadar üni
versiteler dışında yükseköğretim oluşmuş ise de, bu kuruluşlar adları ne olursa olsun bir süre sonra üniver
site statüsüne kavuşmuş bulunmaktadırlar. Üniversiteler dışında yükseköğretim kuruluşlarına yönelme bilhas
sa teknik, tarım, tıp ve öğretmenlik gibi meslek dallarında kendini göstermektedir. Zamanla bu kuruluşlar 
diğer meslek dallarını da içlerine alan tur gelişmeye yönelmişlerdir. 

Türkiye'deki gelişme uzun süre Kıta Avrupası paralelinde olmuştur. Cumhuriyet döneminde Yüksek Mü
hendis Mektebi, Yüksek Ticaret Mektebi, Yüksek Ziraat Enstitüsü ve Güzel Sanatlar Akademisi ile Siyasal 
Bilgiler Okulu, üniversite dışında bulunmakla beraber ondan geri kalmayan bir niteliğe sahip olarak faaliyet
lerini sürdürmüşlerdir. Bu arada, bu kuruluşların Millî Eğitim Bakanlığına bağlanmaları yolunda bazı adım
lar atılmıştır. Daha önceleri Yüksek Mühendis Mektebi Bayındırlık Bakanlığına, Yüksek Ticaret Mektebi 
ise İktisat Bakanlığına bağlı bulunuyorlardı. Bu girişim, Tevhidi Tedrisat ıKanununun yükseköğretim alanına 
da uygulanması anlamını taşıyordu. 1944 yılında da Yüksek Mühendis Mektebi İstanbul Teknik Üniversite
sine dönüştürülmüştür. 

1946 yılında 4936 sayılı Kanunla üniversitelere özerklik verilmiş, daha önceleri yönetmeliklerle düzen
lenen üniversite faaliyeti kanunla belirlenmiştir. Bu aşamada Yüksek Ziraat Enstitüsü 3 fakülte halinde. Si
yasal Bilgiler Okulu da fakülte olarak üniversite camiasına katılmışlardır. İstanbul'daki Yüksek Ticaret Okulu 
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bu girişimin dışında kalmıştır. Üniversitelerin bilhassa maddî bakımdan kazandıkları imkânlar, onlar için 
cazip bir ortam yaratmıştır. Üniversite dışında kalanlar kısa süre sonra bunun farkına vararak, hatayı tela
fi yoluna gitmişlerdir. Üniversitelerde akademik kariyer kurulmuş ve bu yolda unvan kazananlar, diğer 
yükseköğretim kuruluşlarının elemanlarını kendilerinden farklı görmeye başlamışlardır. O zaman 7334 Sayılı 
Kanunla iktisadî ve Ticari ilimler Akademileri kurularak bir telif etme yolu bulunmuştur. Bu kuruluşlar 
üniversitelerin bütün imkânlarına sahip olacaklar, adları ise üniversite olmayacaktı. Eğer, 13 yıl önoe İstan
bul'daki Yüksek Ticaret Mektebi de üniversite camiasına alınmış olsaydı, sonraları üniversite - akademi sür
tüşmesi olarak bilinecek olan olumsuz gelişmelere lüzum kalmayacaktı. 

Bu arada bir gelişme daha vukubulmuş, ara insangücü yetiştirmek üzere kurulan Yıldız Teknik Okulu, 
teknik personelin 1950'lerde aranır nitelik kazanmasından yararlanarak yükseköğretim kuruluşu düzeyine 
ulaşmıştır. Bu gelişme Almanya ve ingiltere'de de aynen görülmüştür. Bu ülkelerde de meslek okulları yük
seköğretim düzeyine tırmanmış, ingiltere aynı yıllarda bunların 35 ini üniversiteye dönüştürmüştür. Bizde de 
ortada akademi modeli bulunduğundun bir süre sonra '1184 Sayılı Kanunla 1969 da Devlet Mühendislik ve 
Mimarlık Akademileri kurulmuş ve böylece yükseköğretim ortamına bir yeni grup daha katılmıştır. Bu arada 
Güzel Sanatlar Akademisi de diğer akademilerin statüsüne kavuşturulmuştur. 

Başta öğretmen okulları olmak üzere, diğer yükseköğretim kuruluşları da faaliyetlerini sürdürürlerken, 
akademi modelini benimsemişlerdir, öte yandan akademiler, üniversite olmak için çaba harcamaya başlamış
lardır. Artık, yükseköğretimdeki bu çok 'başlılığın sona erdirilmesi zamanı gelmiş ise de bunların tümünü üni
versite çatısı altında toplamak kolay olmamış, Ege Üniversitesinin böyle bir teşebbüsünü Anayasa Mahkeme
si iptal etmiştir. Bu ortam mevcut bulunduğu sürece olumlu bir aşamaya ulaşılamamış, 12 EylüPden sonraki 
ortam, yükseköğretime çağdaş bir yapı getirme imkânını sağlamıştır. 

Bunun için, yükseköğretimi teati ülkelerindeki gelişimi göz önünde tutularak eşit öğrenim süresinde farklı 
düzey yanılgısından kurtulabilmek ve bütün yükseköğretim kuruluşlarını aynı ortamda toplayabilmek esas ola
rak alınmıştır. Halen, ortaöğretim üzerinde en az 4 yıllık lisans öğretimi sürdürdükleri halde üniversiteler, 
akademiler ve yüksekokullar halinde bulunan kuruluşların, üniversiteler içinde toplanmaları öngörülmüştür. 
Bu arada üniversitelerin yeniden düzenlenmesi yapılırken, şimdiye kadar olduğu gibi bunların birer yüksek
öğretim kurumları topluluğundan çok, bir bütünlük yansıtması için ilkeler geliştirilmiş ve bir üniversitenin, 
Fen ve insanî Bilimler Fakültesi temeli üzerinde kurulması zorunluluğu getirilmiştir. 

Fakültelerin oluşumunda, aynı alanın çeşitli dallarının bir araya getirilmesi suretiyle bütünleşme ilkesi 
benimsenmiştir. Bu amaçla istanbul Teknik Üniversitesi dışında bütün üniversitelerdeki Mühendislik Fakülte
leri, istanbul Üniversitesi dışında bütün üniversitelerdeki iktisadî ve İdarî Bilimler Fakülteleri bir tek fa
külte içinde toplanmıştır. Mevcut akademilerin üniversite camiasına katılmaları da bu ilke çerçevesinde ger
çekleşmiştir. Bu arada 4 yıllık Yükseköğretmen Okulları Eğitim Fakültelerine, 2 yıllık Eğitim Enstitüleri 
de Eğitim Yüksekokullarına dönüştürülerek, üniversitelere bağlanmışlardır. 

Uygulama alanına ara insangücü yetiştirmek üzere Yay-Kur içinde kurulmuş bulunan 48 meslek yüksek
okulu, üniversite rektörlüklerine bağlanmıştır. Gelişmiş' ülkelerde yükseköğretime talebin büyük bir kısmını 
yükümlenen ortaöğretimden sonra 2 yıllık yükseköğretim, ülkemizde de büyük (bir önem taşımaktadır. Bu 
kuruluşların yükseköğretim camiasına alınmaları, üniversitelerin bunlara katkılarını artıracaktır. Diğer ta
raftan kanuna konulan bir hükümle, Kamu kuruluşlarının tesis ve elemanlarından bu okulların yararlanma
sı. öngörülmüştür. 

Üniversitelerdeki lisansüstü öğretim, enstitüler tarafından yürütülecektir. Sosyal, Teknik ve Tıp alanında 
kurulmuş bu enstitüler lisansüstü öğretimin yürütülmesini yüklenmekle beraber, dersler fakültelerdeki bölüm
lerin öğretim üyeleri tarafından verilecektir. Bu enstitülerin kurulma amacı lisansüstü öğretim üzerinde mer
kezî bir gözetim sağlamaktır. Bunların dışında kadrosunda öğretim üyesi bulunan ve disiplinler arası lisans
üstü öğretim yapan enstitüler de kurulmaktadır. 

Böylece yükseköğretim alanı, birbirinden ayrı ve bağımsız disiplinler yerine ortak amaçlı, «birleştirici ve 
merkeziyetçi bir yapıya kavuşturulmaktadır. 

Dasnışrana Mee&ıi (S. Sayısı: 293) 
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YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLÂTI HAKKINDA KANUN (HÜKMÜNDE KARARNAME 
MADDE GEREKÇELERİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Bu Kanun Hükmünde 'Kararnamenin Amacı ve Kapsamı 
Madde 1. — Bu madde, yükseköğretim kurumlarım bir bütünlük içinde düzenlemeyi amaçlamaktadır. Bu 

Kanun Hükmünde Kararnamede, üniversitelere bağlı fakültelerin ve enstitülerin; üniversitelere ve fakültelere 
bağlı yüksekokulların ve bunlara bağlı diğer ıbirimlerin kuruluş esasları ve 'bağlantıları belirtilmektedir. 

'Madde 2. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamede, Türkiye'deki yükseköğretim kurumları, üniversite ça
tısı altında toplanmaktadır. İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri, Devlet Mühendislik vs Mimarlık Akade
mileri kaldırılmış ve diğer yükseköğretim kurumları ile birlikte üniversitelere bağlanmıştır. Ancak, bakanlık
lara ve kuruluşlara bağlı meslek elemanı yetiştiren yüksekokullardan bazıları, bu Kanun Hükmünde Kararna
meyle getirilen bağlantılar dışında bırakılmıştır. 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 2 nci maddesi ile bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dı
şında bırakılan Türk Silahlı (Kuvvetleri ile Emniyet Teşkilâtına bağlı yükseköğretim kurumları üniversitelere 
bağlanmamış ve özel statüleri ile faaliyetlerine devam etmek üzere bu Kanun Hükmünde Kararnamenin kap
samı dışında bırakılmıştır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
[Kuruluş Esasları 

Madde 3. — Bu madde ile bir üniversitenin hangi birimlerden teşekkül edeceği, yeni bir üniversitenin 
kurulabilmesi için fen ve edebiyat fakültelerinin kurulmasının şart olduğu, ihtiyaca göre fen-edebiyat fakülte
si teşkil edilebileceği ve hangi alanlarda fakülte kurulabileceği hükme bağlanmaktadır. Ayrıca rektörlüğe veya 
fakültelere bağlı enstitülerin nasıl teşkil edileceği husu,su ile, yükseköğretim kurumlarında bulunan diğer bi
rimlerin teşkili 2547 sayılı Kanuna uygun olarak belirtilmektedir. 

Bölüm, anabilim dalı ve anasanat dalı, ancak fakültelere ve yüksekokullara bağlı olarak açılabilecektir. 
Rektörlüğe bağlı ve bağımsız olarak bu birimler açılamıyacaktır. Yükseköğretim, fakülte ve yüksekokullarda 
yapılmaktadır. Enstitülerde ise genellikle lisansüstü öğ(retim yapılabilecektir. Bölüm, anabilim dalı ve anasanat 
dalının açılmasının Yükseköğretim Kuruluna bırakılması genel planlamanın yapılması amacından kaynaklan
maktadır. Bu kurul, üniversitelerde bölümler, anabilim dalı ve anasanat dalını öncelikle üniversitelerden ge
len önerileri değerlendirerek, iki türlü açabilecektir. Diğer taraftan gerektiğinde resen de bir fakülteye veya 
yüksekokulla bağlı olarak bu birimlerin açılmasına karar verebilecektir. 

Madde 4. — Bu maddede, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken üniversitelere bağlanan meslek yüksekokul
ları, ara insangücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyılhk önlisans düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğ
retim kuruluşları olduğu anlatılmaktadır. Bu okulların, eğitim-öğretim faaliyetinde, kamu kuruluşlarının tesis 
ve elemanlarından yararlanmaları gerekmektedir. Bu okullardan mezun olanlara kendi meslek alanlarında 
üniversitede lisans öğrenimi yapma imkânı tanınmıştır. Meslek Yüksekokulu mezunlarının, üniversitelere yer
leştirilme esaslarının Yükseköğretim Kurulunca yapılacak bir yönetmeliğe göre düzenleneceğini belirlemekte
dir. 

Madde 5. — Bu madde üniversiteleri, Millî Eğitim Bakanlığı ile diğer bakanlıklara bağlı okulöncesi, 
Temeleğitim ve Ortaeğitim kurumlarında görevli öğretmenlere; Millî Eğitim Bakanlığı mensubu yöneticilere; 
bilimsel gelişmeleri izleyip, yansıtabilmelerini sağlamak, hizmet içinde eğitimlerini sürdürmek ve geliştirmek 
amacıyla, Millî Eğitim Bakanlığı ile diğer Bakanlıkların isteğine ve ihtiyaçlarına göre Bakanlar Kurulu Kararı 
ile yürürlüğe konacak esaslar çerçevesinde hizmetiçieğitimi kursları düzenlemekle yükümlü kılmaktadır. 

Madde 6. — Yükseköğretim kurumlarının imkânsızlıklar nedeni ile faaliyete geçebilmesi mümkün ol
mayabilir. Yükseköğretim Kurulu bir kurumun faaliyete geçmesi için hazırlanması, yöneticilerini ataması, 
gerekli malî ve idarî şartların yerine getirilmesi, belirli oranda öğrenci alınması gibi eğitim-öğretime yeterli 
kuruluş hazırlıklarının tamamlandığına dair bazı kıstaslar tespit edecektir. Açılan kurum, bu şartları yerine 
getirmiş ise, ancak Yükseköğretim Kurulunun kararı ile faaliyete geçebilecektir. 

Danışma Mecffiisi (S. Sayısı: 293) 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Üniversiteler 

Madde 7. — Yerleşmiş geleneği ve geçmişi bulunan Ankara Üniversitesinde genel düzenlemenin dışına çı
kılmış, bu üniversitenin fakülteleri aynen korunmuştur. Ancak bazı meslek yüksekokulları bağlanmıştır. 

Bu üniversitemiz 11 fakülte, 5 enstitü ve 6 yüksekokuldan oluşturulmuştur. 
Madde 8. — Orta Doğu Teknik Üniversitesi özel yapısı icabı kuruluşunun aynen korunmasına dikkat 

edilmiştir. Ancak bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesine uygun olarak, uygun fakültelerin 
yapısı değiştirilerek Fen-Edebiyat Fakültesi oluşturulmuş, İdarî Bilimler Fakültesi genel düzenlemeye uygun 
olarak iktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesine dönüştürülmüştür. Ayrıca Millî Eğitim Bakanlığının Yabancı 
dillerle eğitim öğretim yapan okullarının öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere bir eğitim fakültesi kurulmuş
tur. 

Bu üniversitemiz 6 fakülte, 3 enstitü ve 3 yüksekokuldan oluşturulmuştur. 
Madde 9. — Yerleşmiş geleneği ve geçmişi olan Hacettepe Üniversitesinde iEdebiyat ve Fen Fakülteleri 

ayrı ayrı kurulmuştur. Tıp Fakültesi aynen korunmuş; Sağlık Bilimleri, Enstitü olarak kurulmuştur. Genel
deki düzenlemelere uygun olarak kurulan enstitülere ilâveten başta Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ensti
tüsü olmak üzere yeni 4 enstitüsü daha kurulmuştur. Bu üniversitemiz 10 fakülte, 9 enstitü ve 12 yüksek 
okuldan oluşturulmuştur. 

Madde 10. — Ankara'da üniversiteler dışındaki yükseköğretim kurumlarından oluşan bir üniversite 
kurulmuştur. Gazi Üniversitesi Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi, Ankara Devlet Mühendislik 
ve Mimarlık Akademisi ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Gazi Yükseköğretmen Okulu, Erkek Teknik Yük
seköğretmen Okulu, Kız Teknik Yükseköğretmen Okulu, Ticaret ve Turizm Yükseköğretmen Okulu, En
düstriyel Sanatlar Yüksek Öğretmen Okulunun fakültelere dönüşmesinden oluşmuştur. 

Bu üniversitemiz 9 fakülte, 4 enstitü ve 12 yüksekokuldan oluşturulmuştur. 

Madde 11. — Yerleşmiş geleneği' ve geçmişi bulunan istanbul ÜniversiıteslMtı mevcut yapısı korunmuş-
ttur. 'Bu üniversite de 13 fakülte, 8 enstitü ve 5 yüksekokuldan oluşıturıılımıuştur. Fakülteler genel düzenleme-
»ûtı dışında bırakılmış, olduğu gibi muhafaza edilm'iştka 

Madde 12. — Yerleşmiş geleneği ve geçmıışi bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi de genel düzenlenme
min dışına çıkılmıştır. Mühendislik dalları 'tüm diğer üniversitelerde mühendislik fakültesi adı altında top-
lndığı halde yalnız 'bu üniversiitemıizde fakülteler korunımuşıtur. Ancak aynı üniversitede aynı biliım alanın
da paralel fakültelere yer verilmediğimden Maçka'daki fakültelerin Gümüşsuyu'mdaki fakülteler içline fcaıtıl-
maları sağlanmıştır. 

Bu üniversiıtemıiız 10 fakülte, 3 enstitü, 3 yüksekokuldan ıdüştorüimuşıtuır.; 
Madde 13. — Boğaziçi Üniversitesi özel yapısı icabı kuruluşunum aynen korunmasına dikkat edilmiştir; 

Ancak 'bu Kanun Hükmündeki Kararnamenin 3 üncü maddesine uıygun olarak Fen - Edebiyait Fakültesi 
kurulmuştur. Orta Doğu Teknik Üniversitesinde olduğu gibi Millî Eğitim Bakanlığının yabancı dillerle eği
tim - öğretim yapan okullarının öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere ıbir eğittim fa'kültesi kurulmuştur. Genel 
düzenlemeye uygun olarak kurulan İki enstitüye ilaveten başta Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Kandiiii 
Rasathanesinden yararlanılmak suretiyle Deprem Araştırma Enstitüsü olmak üzere üç enstitü daha fcurulımuş-
•tur. Yabancı Diller Yüksekokulu yabancı dil ve eğitime ağırlık veren Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ha
cettepe Üniversiıtesi gibi bu üniversitemizde de kapatılmayarak varlığını sürdürecektir. 

Madde 14. — İstanbul'daki üniversiteler dışındaki öğretim kurumlarının çokluğu dikkate alınarak İstan
bul'da yeni üç üniversite kuruılmuştur. Marmara Üniversitesi genellikle İstanbul İktisadî ve Ticarî İlimler 
Akademisine dayalı 'bir üniversite olmaktadır. Bu üniversitenin İstanbul'un Anadolu yakasında gelişmesi 
amaçlanmıştır. Diğer taraftan yeniden Fen - Edebiyat, Hukuk fakülteleri kurulmuştur. İki Yüksek öğretmen 
Okulu ayrı ayrı fakülte haline getirilmiş, Akademinin bazı fakülıtderindem İktisadî ve İdarî Bilimler Fa
kültesi, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültelerinden oluşturulmuş, İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü de İlahi
yat Fakültesi olarak bu üniversiteye katılmıştır. 

Bu traversteniz 9 fakülte, 3 enstitü ve 2 yüksekokuıldam ıdüşturulmuştur, 

Danışma Medlis'i (S. Sayısı: 293) 
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Madde 15. — İstanbul'da üniversiteler dışındaki yükseköğretim kurumlarımızdan oluşan üç yeni üniver
site kurulmuştur. Yıldız Üniversitesi genellikle Yıldız Devlet Mühendislik - Mimarlık Akademisinden oluş
maktadır. Bu üniversitede ıbu Kanun' Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesi uyarınca ve birleşik olarak 
dönüştürülerek Fen - Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi ile Kocaeli Devlet Mü
hendislik ve Mimarlık Akademisinin Fakülteye dönüşmesiyle oluşan Mühendislik Fakültesinden meydana 
gelmiştir. 

Bu üniversiiıtemliz 4 fakülte, 2 (enstitü ve 1 yüksekokuldan oluşturulmuştur^ 
Madde 16. — İstanbul'daki üniversiteler dışındaki yükseköğretim kurumlarının çokluğu dikkate alınarak 

yeni üç üniversite kurulmuştur. Mimar Sinan Üniversitesi gençlikte Güzel Sanatlara yönelik ve genellikle 
istanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisine dayalı bir üniversite olması nedeniyle 'bu ismi almıştır. Bu 
üniversitede bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesine uygun ve birleşik olarak bir Fen • Ede
biyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Akademisi 'ikiye ayrılarak bık Güzel Sanatlar Fakültesi ve bir Mimarlık 
Fakültesi kurulmuştur. 

Bu üniversitemiz 3 fakülte, 2 enstitü ve 1 yüksekokuldan duşturutmuştur. 
Madde 17. — Yerleşmiş geleneği ve geçmişi bulunan Ege Üniversitesinde Edebiyat Fakültesi ve Fen 

Fakültesi ayrı ayn kurulmuştur. Üniversitenin fazla üniteden meydana gelmiş olması dikkate alınarak bu 
üniversiteden bir kısım ünitelerin ayrılması ite yeni bir üniversite oluşturulmuştur. Ayrıca genel düzenlemeye 
uygun olarak mühendislik dalları bir fakülte halinde düzenlenmiştir, 

Bu üniversitemiz 7 fakülte, 4 enstitü ve 3 yüksekokuldan oluşturulmuştur. 
Madde 1'8. — îzmliride Ege Üniversitesinin fazla birimden oluşması ve bu durumun rasyonel7 olmaması 

dikkate alınarak üniversite ikiye ayrılmış ve bu şehirde yeni bir üniversite olarak Dokuz Eylül Üniversitesi 
kurulmuştur, 

Bu ayırımda Kampus içindeki birimlerin Ege Üniversitesinde bırakılma yolu izlenmiştir. Bu Kanun Hük
münde Kararnamenin 3 üncü maddesi uyarınca ve birleşik olarak yeni Fen - Edebiyat Fakültesi kurulmuş, 
Hukuk, Tıp, Güzel Sanatlar Fakültesi ayrılarak, Mühendislik Fakülteleri Mühendislik Fakültesi halinde 
bMeşârek, İktisat Fakültesi diğer bazı birimlerle birîeştMlerek İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi olarak 'bu 
üniversiteye bağlanmıştır. Buca Yüksek öğretmen Okulu Fakülteye dönüştürülerek Buca Eğitimi Fakültesi, 
Yüksek İslam Enstitüsü 4e İlahiyat Fakültesi olarak bu üniversiteye bağlanmıştırj 

Bu üniversitemiz 9 fakülte, 4 enstitü ve 11 yüksekokuldan oluşturulmuştur, 

'Madde 19. — Yurdumuzun Trakya toprakları üzerinde yeni bir üniversite kurulması düşünülmüş ve 
kuruluş yerinin serhat şehri Edirne olması uygun bulunmuştur. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü 
maddesine uygun ve birleşik olan yeni bir Fen - Edebiyat Fakültesi kurulmuş, İstanbul Üniversitesine bağ
lı Edirne Tıp Fakültesi bu üniversiteye bağlanmıştır. Edirne Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi 
Mühendislik - Mimarlık Fakültesine dönüştürülmüş, Tekirdağ İlinin tarım potansiyeli dikkate alınarak bu 
ilimizde bir Ziraat Fakültesi kurularak üniversiteye bağlanmıştır. Edirne'de yeni kurulan 'bu üniversiteye 
Trakya Üniversitesi adı verilmiştir^ 

Bu üniversitemiz 4 fakülte, 3 enstitü ve 6 yüksekokuldan oluşturulmuştur. 
Madde 20,. — Üniversitelerin herbirine il adı yerine bölgenin özelliğini yansıtan isimler verildiğinden, 

Bursa Üniversitesinin aidi Uludağ Üniversitesi olarak değiştirilmiştir. Uludağ Üniversitesinde 'bu Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesine uygun olarak Fen - Edebiyat Fakültesi kurulmuştur. Bursa 
ye Necatibey Yüksek öğretmen Okulu Eğitim Fakültesine dönüşiürülmüş, İktisadî ve Sosyal Bilimler Fa
kültesi ile Bursa İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi birleştirilmiş, Mühendislik dallarının tek fakültede 
toplanması İlkesine uygun olarak Mühendislk - Mimarlık Fakültesi oluşturulmuş, Balıkesir 'Devlet Mü
hendislik ve Mimarlık Akademisi Fakülte olarak üniversiteye katılmış, Bursa Yüksek İslam Enstitüsü Fa
külteye dönüştürülmüştür. 

Bu üniversitemiz 10 fakülte, 3 enstitü ve 3 yüksekokuldan oluşturulmuştur. 
Madde 21. — Anadolu Üniversitesinde bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesindeki ge

nel düzenlemeye uygun ve birleşik olarak Fen-Edebivat Fakültesi kurulmuştur. Eskişehir İktisadî ve Ticarî 
İlimler Akademisi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, Eskişehir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi 
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de Mühendislik-Mimarlık Fakültesi olarak üniversiteye katılmıştır. İldeki sağlıkla ilgili öğretim kurumları da 
Tıp Fakültesi olarak düzenlenmiştir. Açık öğretime imkân sağlamak üzere yalnızca bu üniversitemizde açık 
öğretim fakültesi kurulmuştur. 

Bu üniversitemiz 7 fakülte, 3 enstitü ve 6 yüksekokuldan oluşturulmuştur. 
Madde 22. — Selçuk Üniversitesi henüz kuruluş halinde bir üniversite olması nedeniyle Fen ve Edebi

yat Fakülteleri birleştirilerek Fen-Edebiyat Fakültesi oluşturulmuş, Konya Selçuk Yüksek Öğretmen Okulu 
Eğitim Fakültesine, Yüksek İslâm Enstitüsü ilahiyat Fakültesine dönüştürülmüştür. Konya Devlet Mühen
dislik ve Mimarlık Akademisi Fakülte halinde bu üniversiteye katılmıştır. Ayrıca bu üniversitede ihtiyaçlar 
dikkate alınarak; Tıp, Hukuk, Ziraat, Veteriner fakülteleri kurulmuştur. 

Bu üniversitemiz 8 fakülte, 3 enstitü ve 4 yüksekokuldan oluşturulmuştur. 
Madde 23. — Antalyanın imkânları, yörenin yakın yerinde üniversite bulunmaması dikkate alınarak bu 

ilimizde Akdeniz Üniversitesi kurulmuştur. Üniversitede, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü mad
desine uygun ve birleşik olarak yeni Fen-Edebiyat Fakültesi kurulmuş, Ankara Üniversitesine bağlı Tıp Fa
kültesi ile İsparta Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi fakülteye dönüştürülerek bu üniversiteye bağ
lanmıştır. 

Bu üniversitemiz 3 fakülte, 3 enstitü ve 6 yüksekokuldan oluşmuştur. 
Madde 24. — Çukurova Üniversitesinde, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesine uygun 

ve birleşik olarak Fen-Edebiyat Fakültesi kurulmuş, Adana İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi ile İdarî 
Bilimler Fakültesi birleştirilmiş, bu akademinin mühendislik fakültesi üniversitenin Mühendislik Fakültesine 
katılmış ve Mühendislik-Mimarlık Fakültesi olarak yeniden düzenlenmiş, ayrıca Eğitim Fakültesi kurulmuş
tur. 

Bu üniversitemiz 6 fakülte, 3 enstitü ve 9 yüksekokuldan oluşturulmuştur. 

Madde 25. — Üniversitelere il adı yerine bölgenin özelliğini yansıtan isimler verildiğinden Kayseri Üni
versitesinin adı Erciyes Üniversitesi olarak değiştirilmiştir. Erciyes Üniversitesi henüz kuruluş halinde olma
sı nedeniyle kuruluşuna yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Kayseri Devlet Mühendislik ve Mimarlık Aka
demisi Fakülte halinde, Yüksek İslâm Enstitüsü İlahiyat Fakültesi halinde katılmıştır. Yurdumuzun en eski 
tip tesislerine sahip bu üniversitemizde genel enstitülere ek olarak Gevher Nesibe Tıp Tarihi Enstitüsü ve yö
renin turizm potansiyeli dikkate alınarak Nevşehir'de bir yüksekokul kurulmuştur. Ayrıca İşletme Fakültesi 
İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi olarak yeniden düzenlenmiştir. 

Bu üniversitemiz 5 fakülte, 4 enstitü ve 3 yüksekokuldan oluşturulmuştur. 

Madde 26. — Cumhuriyet Üniversitesi henüz kuruluş halinde bir üniversite olması nedeniyle kuruluşunda 
genelde bir değişikliğe gidilmemiştir. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesine uygun ve bir
leşik olarak Fen-Edebiyat Fakültesi kurulmuştur. Tokat ilinin tarım potansiyeli dikkate alınarak bir Ziraat 
Fakültesi kurulmuştur. 

Bu üniversitemiz 4 fakülte, 3 enstitü ve 3 yüksekokuldan oluşturulmuştur. 
Madde 27. — Ondokuz Mayıs Üniversitesi henüz kuruluş halinde bir üniversite olması nedeniyle kuru

luşunda genelde bir değişiklik yapılmamıştır. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesine uy
gun olarak Fen-Edebiyat Fakültesi kurulmuştur. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iki yüksekokul da fakülteye 
dönüştürülmüştür. 

Bu üniversitemiz 5 fakülte, 3 enstitü ve 4 yüksekokuldan oluşturulmuştur. 
Madde 28. — Karadeniz Teknik Üniversitesinin adı bir ihtisas üniversitesi olmaması, ayrıca ihtisas üniver

siteleri şeklinde teşkilâtlanmaya karşı olunduğundan «Karadeniz Üniversitesi» olarak değiştirilmiştir. Bu Ka
nun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesine uygun olarak Fen-Edebiyat Fakültesi kurulmuş, Trabzon 
İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi de fakülte olarak bu üniversiteye katılmıştır. 

Bu üniversitemiz 6 fakülte, 3 enstitü ve 7 yüksekokuldan oluşturulmuştur. 
Madde 29. — Atatürk Üniversitesinde, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesine uygun 

olarak Fen-Edebiyat Fakültesi kurulmuştur. Üniversitede Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü kurul
muştur. İslâmi Bilimler Fakültesi ile Yüksek İslâm Enstitüsü birleştirilerek İlahiyat Fakültesi oluşturul
muştur. 
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Bu üniversitemiz 9 fakülte, 4 enstitü ve 5 yüksekokuldan oluşturulmuştur. 
Madde 30. — İnönü Üniversitesi henüz kuruluş halinde bir üniversite olması nedeniyle kuruluşunda ge

nelde bir değişikliğe gidilmemiştir. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesine uygun ve birleşik 
olarak Fen-Edebiyat Fakültesi kurulmuştur. Adana İktisadî ve Ticarî Bilimler Akademisine bağlı yüksekokul, 
İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi haline getirilmiştir. 

Bu üniversitemiz 3 fakülte, 2 enstitü ve 1 yüksekokuldan oluşturulmuştur. 
Madde 31. — Fırat Üniversitesi henüz kuruluş halinde bir üniversite olması nedeniyle kuruluşunda ge

nelde bir değişikliğe gidilmemiştir. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 ünoü maddesine uygun olarak Fen 
ve Edebiyat Fakülteleri birleştirilerek Fen-Edebiyat Fakültesi, teknik öğretimin ülkemiz için önemi göz önünde 
bulundurularak bir Teknik Eğitim Fakültesi kurulmuştur. 

Bu üniversitemiz 5 fakülte, 3 enstitü ve bir yüksekokuldan oluşturulmuştur. 
Madde 32. — Üniversitelere il adı yerine bölgenin özelliğini yansıtan isimler verildiğinden Diyarbakır 

Üniversitesinin adı Dicle Üniversitesi, olarak değiştirilmiştir. Dicle Üniversitesinde bu Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 3 üncü maddesine uygun ve birleşik olarak Fen-Edebiyat Fakültesi kurulmuş ve ayrıca yeni bir 
mühendislik-mimarlık fakültesi kurulmuştur. 

Bu üniversitemiz 7 fakülte, 3 enstitü ve 5 yüksekokuldan oluşturulmuştur. 
Madde 33. — Türk Ulusunun kurtarıcısı ve Ulu önderimiz MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 1930'lu yıl

larda Van'da bir üniversitenin kurulması gerektiğini bildirmişlerdi. Bu direktif doğrultusunda Yüce önde
rin doğumunun 100 üncü Yılında Van'da Yüzüncü Yıl Üniversitesi kurulmuştur. Yükseköğretim kurumları
nın bulunduğu yörelerden uzak bu sınır şehrinde bir üniversitenin kurulmasında sayılamayacak faydalar 
vardır. Bu üniversitede bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesi uyarınca ve birleşik olarak 
Fen-Edebiyat Fakültesi oduşturulmuş, yörenin tarım ve hayvancılık potansiyeli dikkate alınarak yeniden Vete
riner ve Ziraat fakülteleri kurulmuştur. 

Bu üniversitemiz 3 fakülte, 2 enstitü ve 1 yüksekokuldan oluşturulmuştur. 

Madde 34. — Bu madde ile üniversite ve akademilerin kuruluş kanunlarının ve bazı kanunlar, yürürlük
ten kaldırılması sağlanmıştır. 

Madde 35. — Bu madde ile bazı kanunların bazı hükümleriyle, adı zikredilmeyen diğer kanunların bu 
kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmaktadır. 

GEÇİCİ MADDE GEREKÇELERİ 

Geçici Madde 1. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda rektör, dekan ve yüksekokul müdürleri ile 
bunların yardımcılarının atanacaklar na dair hükümler ihtiva etmektedir. Senato, yönetim kurulları ve diğer 
kurulların kuruluş biçiminde akademi, enstitü ve yüksekokulların bu Kanun Hükmünde Kararnameden ön
ceki durumlarından farklılık getirmektedir. Ayrıca bu kurumlar yapılarında da büyük değişiklikler getirmek
tedir. Bu nedenle bu görevlerde bulunanların görevlerinin kanunun yürürlüğe girmesi ile son bulması doğal
dır. 

Ancak idarede bir kopukluk, bir boşluk yaratmamak için bu Kanun Hükmünde Kararnameyle kuru
lan üniversitelere 2547 sayılı Kanuna uygun olarak atamalar yap.lıncaya kadar ilk günlerin işlerini eski yö
neticilerin yürütmesine imkân verilmektedir. 

Geçici Madde 2. — Bu Kanun Hükmünde Kararname birçok kuruma yeni bir statü getirmiştir. Onun 
için bu kurumlarda çalışan ve daha önce 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununa tabi olarak çalışan aka
demik personelin yeni bir atamaya ihtiyaç duyulmadan yeni kurumun elemanı oldukları hükme bağlanarak 
bazı bürokratik işlemler önlenmiştir. Ayrıca bu elemanların aylık ve her türlü diğer ödeneklerini yeni ata
maları yapılıncaya kadar almalarına imkân tanınmıştır. 

Bu Kanun Hükmünde Kararnameyle üniversitelere bağlanan ve bu kurumlarda çalışan 1765 sayılı Üni
versite Personel Kanununa tabi olmayan öğretmenlerle, asistanların hakları bu maddede düzenlenmiştir. 
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Her şeyden önce bu Kanun Hükmünde Kararname çıkar çıkmaz bu kurumlarda çalışan öğretmenler, öğ
retim görevlisi unvanına sahip olacaklar ve üniversitelerde öğretim görevlisinin hak ve yetkileri ne ise o hak
larla görevlerine devam edeceklerdir. Bu kurumlarda çalışan asistanlarda lisansüstü öğrencisi olarak görevleri
ne devam edeceklerdir. 

Bu kurumlarda çalışan ve öğretim görevlisi olarak görevlerine devam edenlerin üniversitede kalmaları 
için hangi şartları taşımaları gerektiği konusunda üniversiteler için akademik konularda yetkili organları bir 
yıl içinde hazırlayacağı esaslara ve 2547 sayılı Kanuna göre işlem tesis edilecektir. Buna göre öğretmenlerin 
üniversitelerde kalmaları konusunda bir yıl içinde incelemeler yapılarak karar verilecektir. 

Durumları uygun bulunmayanlar Millî Eğitim Bakanlığına veya diğer ilgili kurumlara devredilecek ve 
statülerine uygun görevlere atanacaklardır. 

Bu Kanun Hükmünde Kararnameyle bazı kurumlar yeni statü kazanmış ve bazı kurumlar diğer bir kurum
la birleştirilmiştir. Burada çalışan idarî personelin hepsini aynı unvanları ile çalıştırmak imkânı da yoktur. 
Bu nedenle idarî personelin yeni atamaları yapılıncaya kadar birdenbire maddî kayba uğramalarını önlemek 
üzere aynı maaşı almalarına imkân verilmiştir. 

Geçici Madde 3. — Bu Kanun Hükmünde Kararnameden yükseköğretim kurumlarının halen mevcut öğ
rencilerinin 1981 - 1982 öğretim yılında bu Kanun Hükmünde Kararname yayınlanmadan önceki mevzuata gö
re eğitim - öğretim, sınav ve benzeri işlemlerini sürdürecekleri ayrıca Millî Eğitim Bakanl gına bağlı 16 
tane yabancı diller yüksekokulu mevcuttu ve bunlar üç yıllık eğitim görüyorlar, fakat istihdamları konusun
da birtakım zorluklarla karşılaşıyorlardı. Bunu önlem sk üzere bu okulların öğrencileri eğitim fakültelerinin il
gili bölümlerine bu madde ile devredilmektedir. 

Ayrıca bu okulların hangi eğitim fakülteleri ile birleşeceği yakınlık ve uygunluk ilkesi gözetilerek bu fık
rada düzenlenmiştir. 

Geçici Madde 4. — Bu Kanun Hükmünde Kararnameyle birçok okulun öğrencileri başka şehirlerdeki 
okullara nakledilmektedir. Bağlanılan üniversitelerin bulunduğu şehirler dışındaki okulların taş nır ve taşınmaz 
mallarının ilgili bakanlıklarda kalması hükme bağlanmış, ancak YÖK ihtiyaç gösterirse 1 Eylül 1985 tarihine 
kadar kullanımına devam edilecektir. 

öğretmenlerin ve diğer yönetim personelin ise açılıta kalmaları önlenerek ilgili bakanlık tarafından uygun 
kurumlara atanmaları sağlanmaktadır. 

Geçici Madde 5. — Bu Kanun Hükmünde Kararnameyle üniversiteye dönüştürülen, bir üniversite ya da 
başka bir yükseköğretim kurumu ile birleşen, bağlanan veya statü değiştiren yükseköğretim kurumlarının mal 
varlığ nın ne olacağı hususları hükme bağlanmaktadır. 

a) Kurum taşınır, taşınmaz malların maliki ise her türlü hak ve yükümlülükleriyle birlikte bağlandığı ku
ruma devredilmekte, 

b) Eğer statü değiştiren kurum Hazine mallarını kullanmakta ise bu malların o kuruma devri uygun 
görülmekte, 

c) Eğer bu kurum bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı olmayan başka bir kurumla örneğin Millî 
Eğitim Bakanlığına bağlı bir lise ile müşterek bir binayı kullanmakta ise Yükseköğretim Kurulu ile ilgili 
Bakanlığın önerileri üzerine binaların kullanılma şeklini Maliye Bakanl ğı karara bağlayacaktır. 

Geçici Madde 6. — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımlandığı tarihte 1982 öğrenci seçme ve yer
leştirme sınavları yapılmış ve başvuran öğrenciler tercihlerini yapmış olacaklardır. Bu durumda kapatılan 
veya başka kurumlarla birleşen kurumları tercih edenler ve kazanan öğrencilerin durumları bu madde ile 
açıklığa kavuşturulmaktadır. Bu öğrenciler Yükseköğretim Kurulunun kararı ile açıklığa kavuşturulmaktadır. 
Bu öğrenciler Yükseköğretim Kurulunun kararı ile uygun kurumlara yerleştirilerek herhangi bir şekilde hak-
laını kaybetmeleri önlenmektedir. 

Geçici Madde 7. — Bu Kanun Hükmünde Kararname 1750 ve 1765 sayılı Kanun kapsamı dışındaki ku
rumları kapsamı içine almıştır. Bu kurumlar Millî Eğitim, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm, Sağlık bakan
lıkları ile diğer bazı kamu kuruluşlarına bağlı iken şimdi bu bağları, bu Kanun Hükmünde Kararname ile 
koparılmaktad'r. Ancak bütçe yılının ortasında malî durumda bir boşluk yaratılmaması için bu malî yıl sonuna 
kadar maaş, yatırım, malzeme alımlarının ve diğer bütün harcamaların gene eski kurumlarınca yapılması bu 
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madde ile hükme bağlanmıştır. Böylece öğretim kurumlarının 1982 malî yılı içinde malî s kıntı çekmeleri ön
lenmiş olmaktadır. 

Geçici Madde 8. — Bu madde ile 2547 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin (a) fıkrası yükseköğretim ku
rumlarının öğretim üyesi ihtiyacını belirli zamanlarda Yükseköğretim Kuruluna bildirmelerini hükme bağla
mıştır. Ancak, kurumların yeniden teşkilatlanması ve Yükseköğretim Kurulunun da yeni kurulması dolayı
sıyla 1984 yılına kadar ihtiyaçların Nisan ayı sonu yerine Kasım ayı, sonuna kadar yapılması amaçlanmakta
dır. 

Geçici Madde 9. — Bu madde ile Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren yükseköğretim kurum
larında görevli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi öğretmenlerin kurumların ihtiyacı göz önünde bu
lundurulmak suretiyle 1987 yılına kadar 2547 sayılı Kanunda öngörülen bekleme sürelerine bakılmaksızın 
akademik kariyerleri müsait ise yard.mcı doçentliğe, doçentliğe ve profesörlüğe atanmalarının yapılabilme
sine imkân verilebilmektedir. 

Geçici Madde 10. — Bu Kanun Hükmünde Kararname ile yeni kurulmuş olan üniversitelerin bütçeleri 
olmadığı için rektörlüklerin teşkili ile, malî yönden doğacak ihtiyaçların nasıl ve hangi kurumların bütçe fa
sıllarından yararlanacakları hususu hükme bağlanmakta, Maliye Bakanlığına bu konuda görev ve yetki ve
rilmektedir. 

Madde 36. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği hüküm altına alın
mıştır. 

Madde 37. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bakanlar Kurulunca yürütüleceği hükme bağlan-
m*ştır. 
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Hükmünde Kararname» Komisyonumuzda incelendi. 

29.11.1982 gün ve 385 sayılı yazımızla Bütçe-Plan Komisyonuna görüş için yazı yazılmış, ayrıca 
15.12.1982 günü yapılacak toplantıya bir temsilcinin katılması istenmiş ve 17.12.1982 gün ve 389 sayılı yazı 
ile gündem gönderilmiştir. 

22.12.1982 günü yapılan toplantıya Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği, Millî Eğitim Bakanlığı, 
Yükseköğretim Kurulu temsilcileri katılmış ve 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede aşağıdaki deği
şiklikler yapılmıştır. 

1. — Tasarının adı «Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun Tasarısı» şeklinde kabul edilmiştir. 

2. — Birinci Bölüm başlığı «Bu Kanunun Amacı ve Kapsamı» şeklinde değiştirilmiştir; 
3. — Birinci maddenin birinci, 2 nci maddenin birinci, geçici 1 inci maddenin birinci satırındaki, geçici 

1 inci maddenin 2 nci fıkrasının 1 inci satırındaki, geçici 2 nci maddenin 1 inci satırındaki, geçici 3 üncü 
maddenin birinci ve üçüncü satırındaki, geçici 5 inci maddenin birinci satırındaki, geçici 6 nci maddenin 
ikinci satırında, geçici 7, 8 ve 9 uncu maddelerin birinci satırlarındaki «Hükmünde Kararname» ifadeleri 
metinden çıkarılmış, geçici 5 inci maddenin (c) fıkrasındaki Kararname kelimesi «Kanun» şeklinde değiş
tirilmiştir. 

Danışma Medi^i (S. Sayısı: 293) 
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4. — 3 üncü maddenin son fıkrasının ikinci satırındaki «bilim ve sanat dallarının» ayrıca 3 üncü sa
tırdaki «bilim dalı, sanat dalı» ifadeleri metinden çıkarılmış ve fıkra sonuna aşağıdaki hüküm eklenmiş
tir. 

«Bilim dalı kurulması ve kaldırılması ile ilgili düzenlemeler 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14. 
üncü maddesi uyarınca üniversitelerce yapılır.» 

5. — 10 uncu maddenin (h) fıkrasının (1) numaralı bendindeki birinci satır metinden çıkarılmış, onun 
yerine, «(1) Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı iken Rektörlüğe bağlanan Kırşehir Meslek» ibaresi konulmuş
tur. 

6. — 17 maddedeki (a) fıkrasının (1) numaralı bendine «tıp» kelimesinden sonra «Denizli Tıp» ifa
desi eklenmiş aynı maddenin (b) fıkrasındaki «Denizli Tıp Fakültesi» ibaresi metinden çıkarılmıştır. 

7. — 18 inci maddenin (j) fıkrasının 5 inci satırındaki «Erkek Sanat Yükseköğretmen Okulu'nun adının 
değiştirilmesiyle oluşturulan ve Buca Eğitim Fakültesine bağlanan Sanat Eğitim Yüksekokulu» ifadesi me
tinden çıkarılmıştır. 

8. — 23 üncü maddenin (a) fıkrasına, «Fakültesi» kelimesinden sonra «ve Ziraat Fakültesi» ifadesi ek
lenmiştir. 

9. — Geçici 1 inci maddenin 2 nci fıkrasının son satırındaki 31 Ağustos 1985 tarihi «31 Aralık 1987» şek
linde değiştirilmiştir. 

Aynı maddeye aşağıdaki fıkra üçüncü bir fıkra olarak eklenmiştir. 
«Yükseköğretim kurumlan personel ve kadro kanunları çıkıncaya kadar sanatçılar öğretim üyesi veya 

öğretim yardımcısı olarak bu kadrolar veya bu kadrolar karşılık gösterilerek atanabilirler. Bu elemanların 
alacakları aylık ve ücretler 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik ek geçici 16 ncı maddesine da
yanılarak Bakanlar Kurulunca kabul edilen ve edilecek ücretlerden daha az olduğu takdirde aradaki fark 
kendilerine tazminat olarak ödenir. Bu elemanların Kültür Bakanlığı tarafından puanlama suretiyle tes
pit edilen eşdeğerlik her grup için Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. Bu elemanlar 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun değişik ek geçici 16 ncı maddesine göre de Yükseköğretim Kurulu onayı ile 
Üniversitelerce sözleşmeli olarak istihdam edilebilirler.» 

10i — Geçici ikinci madde metinde görüleceği gibi yeniden düzenlenmiştir. 
11. — 36 ncı madde «Bu Kanun, Kanun hükmünde kararnamenin yayımlanmış olduğu 20 Temmuz 1982 

tarihinden itibaren yürürlüğe girer» şeklinde değiştirilmiştir. 
12. — 37 nci madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür» 
Raporumuz Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Selçuk KANTARCIOĞLU Mahir CANOVA Muzaffer ENDER 
Başkan Başkanvekili Sözcü 

Zeki YILDIRIM Ethem AYAN Halil AKAYDIN 
Kâtip Üye Üye 

imzada bulunamadı 

İhsan GÖKSEL Nihat KUBİLAY M. Utkan KOCATÜRK 
Üye Üye Üye 

Bekir TÜN AY Nermin ÖZTUŞ 
Üye Üye 

Daınışımıa iMiecffiisi (S. Sayısı: 293) 
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KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME METNİ 

Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

Yükseköğretim Kurumları Teşkilatının 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 28 inci maddesi uya
rınca yeniden düzenlenmesi, 17.6.1982 tarihli ve 2680 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kuruluş, Görev 
ve Yetkilerinin Yeniden Düzenlenmesi ile İlgili Yetkli Kanununun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kuru
lunca 22.6.1982 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Amacı ve Kapsamı 

Amaç v 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı : 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu gereğince yükseköğretim 
kurumlarının yeniden teşkilatlanmasını düzenlemektir. 

Kapsam ı 

MADDE 2. — Bu Kanun; müteakip maddelerde belirtilen yükseköğretim kurumlarının teşkilatlanması ile 
ilgili kurum ve kuruluşları kapsar. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Kuruluş Esasları 

Esaslar :. 

MADDE 3. — Üniversite; fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu, araştırma ve 
uygulama merkezi ve benzeri birimlerden oluşur. Bir Üniversitede : 

a) Fen Fakültesi, edebiyat fakültesi veya ikisi birlikte ıteşkil edilen fen - edebiyat fakültesi; 
b) İhtiyaca göre kurulacak; eğitim, eğitim bilimleri, iktisadî ve idarî bilimler, hukuk, tıp, diş hekimliği, 

eczacılık, veteriner, mühendislik, mimarlık, ziraat, orman, ilahiyat ve güzel sanatlar falkülteleri veya bunla
rın tiki ya da daha fazlasının birlikte teşkil edeceği fakülteler; 

c) Rektörlüğe bağlı; fen ve teknik alanlarla ilgili fen bilimleri; edebiyat, sanat, sosyal ve iktisadî bilim 
alanlarıyla ilgili sosyal bilimler; temel itip diş hekimliği, eczacılık ve diğer sağlık alanlarıyla ilgili sağlık bi
limleri; 2547 sayılı Kanunun 19 uncu ve 50 nci maddelerine göre faaliyet gösteren enstitüler ile bu Kanun 
Hükmünde kararnamede belirlenen rektörlüğe veya fakültelere bağlı diğer enstitüler; 

d) Belirli bir meslek alanında, ön lisans veya lisans düzeyinde eleman yetiştiren yüksekokullar; 
e) Bir yüksekokul olan ve buna bağlı hazırlayıcı birimlerden oluşan konservatuvarlar; 
f) Ön lisans düzeyinde ara insangücü yetiştiren meslek yüksekokulları; 
g) Belirli bilimsel ve teknolojik alanlarda araştırma ve uygulama yapmakla yükümlü araştırma, uygulama 

merkezleri; 
bulunur. 
Bu maddede belirtilen fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu, araştırma ve uy

gulama merkezlerinin alt birimlerinin, bilim ve sanat dallarının anabilim dalı, anasanat dalı, ve diğer üni
telerin teşkili, birleştirilmesi, kaldırıılması ve işleyişi 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesi uyarınca Yüksek
öğretim Kurulunca düzenlenir. 

Daınıışmıa Medlisi (S. Sayısı: 293) 
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MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

«Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne 
Dair Kanun Tasarısı» 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Bu Kanunun Amacı ve Kapsamı 

Amaç : 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu gereğince yükseköğretim kurumla
rının yeniden teşkilatlanmasını düzenlemektir. 

Kapsam : 

MADDE 2. — Bu Kanun müteakip maddelerde belirtilen yükseköğretim kurumlarının teşkilatlanması ile 
ilgili kurum ve kuruluşları kapsar. ,> 

Esaslar : 

MADDE 3. — Üniversite; fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu, araştırma ve 
uygulama merkezi ve benzeri birimlerden oluşur. Bir üniversitede : 

a) Fen Fakültesi, edebiyat fakültesi veya ikisi birden teşkil edilen fen-edebiyat fakültesi; 
b) İhtiyaca göre kurulacak; eğitim, eğitim bilimleri, iktisadî ve idarî bilimler, hukuk, tıp, diş hekim

liği, eczacılık, veteriner, mühendislik, mimarlık, ziraat, orman, ilahiyat ve güzel sanatlar fakülteleri veya 
bunların iki ya da daha fazlasının birlikte teşkil edeceği fakülteler; 

c) Rektörlüğe bağlı; fen ve teknik alanlarla ilgili fen bilimleri; edebiyat, sanat, sosyal ve iktisadî bilim 
alanlarıyla ilgili sosyal bilimler; temel tıp, dişhekimliği, eczacılık ve diğer sağlık alanlarıyla ilgili sağlık bilim
leri; 2547 sayılı Kanunun 19 uncu ve 50 inci maddelerine göre faaliyet gösteren enstitüler ile bu Kanunda 
belirlenen rektörlüğe veya fakültelere bağlı diğer enstitüler; 

d) Belirli bir meslek alanında, ön lisans veya lisans düzeyinde eleman yetiştiren yüksekokullar; 
e) Bir yüksekokul olan ve buna bağlı hazırlayıcı birimlerden oluşan konservatuvarlar; 
f) Ön lisans düzeyinde ara insangücü yetiştiren meslek yüksekokulları; 
g) Belirli bilimsel ve teknolojik alanlarda araştırma ve uygulama yapmakla yükümlü araştırma, uygu

lama merkezleri; 
bulunur. 
Bu maddede belirtilen fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu, araştırma ve uy

gulama merkezlerinin alt birimlerinin, anabilim dalı, anasanat dalı ve diğer ünitelerin teşkili, birleştirilmesi, 
kaldırılması ve işleyişi 2547 sayılı Kanunun 7 inci maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir. 

Bilim dalı kurulması ve kaldırılması ile ilgili düzenlemeler 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü 
maddesi uyarınca üniversitelerce yapılır. 

Danışma'• Meclisli (S. Sayısı: 293) 
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Kanun Hükmünde Kararname Metni 

Kurum ve Kuruluşların İmkânlarından Yararlanma : 

MADDE 4. — Yükseköğretim kurumlarının ve özellikle, meslek yüksekokullarının, eğitim - öğretim faali
yetlerinin yürütülebilmesi için; ders araç - gereçleri ile öğretim elemanı temin etmek, öğrencilere atölye ve 
sağlık tesisleri ile diğer işyerleri ve tesislerimde staj ve uygulama imkânları sağlanmak üzere, ilgili bakanlıklar 
ile onlara bağlı kurum ve kuruluşlardan yararlanılır. Buna ait esaslar, Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe 
konacak bir yönetmelikle belirlenir. 

Hizmetiçi Eğitim i. 

MADDE 5. — Üniversiteler, alt düzeydeki eğitim kurumlarının öğretmenlerine ve yöneticilerine, hizmet
içi eğitimi kursları açmak ve gerekli düzenlemeleri yapmakla yükümlüdürler. Buna ait esaslar, Bakanlar Ku
rulu kararı ile yürürlüğe konacak bir yönetmelikle belirlenir. 

Faaliyete Geçme L 

MADDE 6. — Bu Kanun kapsamında olup, yeni kurulan birimler; eğibkn-öğretim için yeterli kuruluş ha
zırlıklarının tamamlanmasını, malî ve idarî şartların yerine getirilmesini müteakip Yükseköğretim Kurulunun 
kararı ile faaliyete geçirilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Üniversiteler 

Ankara Üniversitesi i-

MADDE 7. — 
a) Ankara Üniversitesi; 
(1) Dil ve Tarih - Coğrafya, Fen, Siyasal Bilgiler,, Hukuk, Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veteriner, Ziraat 

ve İlahiyat fakültelerinden; 
(2) Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Eği

tim Bilimleri Fakültesinden; 
(3) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlik Bilim

leri Enstitüsü, Adlî Tıp Enstitüsü ile Türk İnkılap Tarihi Enstitüsünden; 
(4) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken, rektörlüğe bağlanan Kırıkkale Meslek Yüksekokulu, Kastamonu 

Meslek Yüksekokulu, Çankırı Meslek Yüksekokulu, Siyasal Bilgiler Fakültesine bağlı iken, rektörlüğe bağla
nan Basın - Yayın Yüksekokulu, Hukuk Fakültesine bağlı Adalet Yüksekokulu, Ziraat Fakültesine bağlı olarak 
yeni kurulan Ev Ekonomisi Yüksekokulundan; 

oluşur. 
b) Ankara Üniversitesine bağlı, Temel Bilimler Yüksekokulu ile Yabancı Diller Yüksekokulu; Veteriner 

Fakültesine bağlı Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlık Bilimleri Yüksekokulu ile Ziraat Fakültesine bağlı Diploma 
Sonrası Yüksekokulu; kaldırılmıştır. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi : 

MADDE 8. 
a) Orta Doğu Teknik Üniversitesi; 
(1) Rektörlüğe bağlı Mühendislik, Mimarlık, Gaziantep Mühendislik Fakülteleri'nden; 
(2) Fen ve Edebiyat Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen - Ede

biyat Fakültesi'nden; 

Dalnaşma Meclis» (S. Sayısı: 293) 
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(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 4. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Faaliyete Geçme : 

MADDE 6. — Bu Kanun kapsamında olup, yeni kurulan birimler; eğitim-öğretim için yeterli kuruluş 
hazırlıklarının tamamlanmasını, malî ve idarî şartların yerine getirilmesini müteakip, Yükseköğretim Kurulu
nun Kararı ile faaliyete geçirilir. 

MADDE 7. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 8. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir-

Dainışma Meolisa (S, Sayısı: 293) 
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Kanun Hükmünde Kararname Metni 

(3) idarî Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesiylen oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan iktisadî ve 
İdarî Bilimler Fakültesi'nden; 

(4) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Eğitim Fakültesi'nden; 
(5) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile İçel - Er

demli Deniz Bilimleri Bölümünün enstitüye dönüştürülmesiyle oluşturulan İçel - Erdemli Deniz Bilimleri Ens-
tüsü'nden; 

(6) Rektörlüğe bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken, Gaziantep Mü
hendislik Fakültesine bağlanan Gaziantep Meslek Yüksekokulu ile Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu' 
ndan; 

oluşur. 
b) Orta Doğu Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Fakültesi kaldırılmıştır. 

Hacettepe Üniversitesi : 

MADDE 9. 
a) Hacettepe Üniversitesi; 
(1) Rektörlüğe bağlı Fen, Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık Fakülteleri'nden; 
(2) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Eğitim Fakültesi, Sosyal ve İdarî Bilimler Fakültesinin ikiye 

ayrılmasıyla oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Edebiyat Fakültesi ile İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi' 
nden; 

(3) Kimya Fakültesi ile Mühendislik Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan 
Mühendislik Fakültesi'nden; 

(4) Zonguldak Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan 
ve rektörlüğe bağlanan Zonguldak Mühendislik Fakültesi, rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Güzel Sanat
lar Fakültesi'nden; 

(5) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Atatürk İlkeleri ve inkılap Tarihi Enstitüsü, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Nöroloji Bilimleri ve Psikiyatri Enstitüsü, Nük
leer Bilimler Enstitüsü, Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Nüfus Etütleri Enstitüsü, Onkoloji Enstitüsü'nden; 

(6) Rektörlüğe bağlı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Hemşirelik Yüksekokulu, Ev Ekono
misi Yüksekokulu, Sağlık Teknolojisi Yüksekokulu, Tem£l Bilimler Yüksekokulunun adının değiştirilmesiyle 
oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Yabancı Diller Yüksekokulu, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı 
Sosyal Hizmetler Akademisinin Yüksekokula dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sosyal 
Hizmetler Yüksekokulu, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı Ankara Sağlık İdaresi Yüksekokulu ile 
Hacettepe Üniversitesinin aynı adlı Yüksekokulunun birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağ
lık İdaresi Yüksekokulu ile rektörlüğe bağlı iken Mühendislik Fakültesine bağlanan Meslekî Teknoloji Yük
sek okulu'n dan; 

(7) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken, rektörlüğe bağlanan Ankara Meslek Yüksekokulu, Zonguldak 
Mühendislik Fakültesine bağlanan Zonguldak Meslek Yüksekokulu, Zonguldak Ereğli Meslek Yüksekokulu, 
Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı iken, Güzel Sanatlar Fakültesine bağlanan Ankara Devlet Konservatuva-
rı'ndan; 

Oluşur. 
b) Hacettepe Üniversitesi Mezuniyet Sonrası Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi kaldırılmıştır. 

Gazi Üniversitesi : 

MADDE 10. — Ankara'da Gazi Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. 
Gazi Üniversitesi; 
a) Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi İstatistik ve Temel Bilimler Fakültesinin adının değişti

rilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen - Edebiyat Fakültesi, Ekonomî, İşletme, Maliye ve Yönetim 

Daırai'şıma MecÜlisi (S. Sayısı: 293) 
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(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 9. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Gazi Üniversitesi : 

MADDE 10. — Ankarada Gazi Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. 
Gazi Üniversitesi; 
a) Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi İstatistik ve Temel Bilimler Fakültesinin adının değiş

tirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesi, Ekonomi, İşletme, Maliye ve Yönetim 

Danışma Medüsi (S. Sayısı: 293) 
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Bilimleri Fakülteleri ile Malî Bilimler ve Muhasebe Yüksekokulu, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulunun 
birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi'nden; 

b) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Gazi Yükseköğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesi, Ankara ve 
Zonguldak Ereğlisi Yabancı Diller Yüksekokullarının ve Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Ankara Ondokuz 
Mayıs Gençlik ve Spor Akademisinin bu fakültenin ilgili bölümlerine katılmasıyla oluşturulan ve rektörlü
ğe bağlanan Gazi Eğitim Fakültesi'nden; 

c) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Ankara Yüksek Teknik Öğretmen Okulu ile Endüstriyel Sanatlar Yük
sek Öğretmen Okulunun birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Teknik Eğitim Fakültesi, An
kara Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu ile Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulunun birleştirilme
siyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslekî Eğitim Fakültesi'nden; 

d) Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisine bağlı iken rektörlüğe bağlanan Tıp, Diş Hekimliği ve 
Eczacılık Fakülteleri'nden; 

e) Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin Elektrik, Makine, İnşaat, Kimya, İşletme Mü
hendisliği ve Mimarlık fakültelerinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mühendislik - Mi
marlık Fakültesi'nden; 

f) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilim
leri Enstitüsü ile Kazaları Araştırma ve Önleme Enstitüsü'nden; 

g) Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisine bağlı Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksekokulunun, 
adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlaman Basın - Yayın Yüksekokulu'ndan; 

h) Gazi Eğitim Fakültesine bağlı olarak yeni kurulan Eğitim Yüksekokulu, Millî Eğitim Bakanlığına 
bağlı Bolu, Kırşehir, Kastamonu Eğitim Enstitülerinin adlarının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Gazi Eğitim 
Fakültesine bağlanan Bolu Eğitim Yüksekokulu, Kastamonu Eğitim Yüksekokulu, Kırşehir Eğitim Yükseko
kulu, Erkek Sanat Yüksek Öğretmen Okulunun adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Teknik Eğitim Fakül
tesine bağlanan Sanat Eğitimi Yüksekokulu; Kız Sanat Yüksek Öğretmen Okulunun adının değiştirilmesiyle 
oluşturulan ve Meslekî Eğitim Fakültesine bağlanan Kız Sanat Eğitimi Yüksekokulu'ndan; 

i) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken rektörlüğe bağlanan Kırşehir Meslek Yüksekokulu, Bolu Meslek 
Yüksekokulu, Maliye Bakanlığına bağlı Maliye Meslek Yüksekokulunun adının değiştirilmesiyle oluşturulan 

, ve İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesine bağlanan Maliye Yüksekokulu, Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler 
Akademisine bağlı Bolu Sevk ve idarecilik Yüksekokulunun adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve İktisadî 
ve İdarî Bilimler Fakültesine bağlanan Bolu İdarî Bilimler Yüksekokulu ile Başbakanlığa bağlı iken İktisadî 
ve İdarî Bilimler Fakültesine bağlanan Tapu - Kadastro Meslek Yüksekokulu'ndan; 

Oluşur. 

İstanbul Üniversitesi : 

MADDE 11. 
a) İstanbul Üniversitesi; 
(1) Rektörlüğe bağlı Edebiyat, Fen, Siyasal Bilimler, iktisat, İşletme, Hukuk, İstanbul Tıp, Cerrahpaşa 

Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Orman, Veteriner Fakülteleri'nden; 
(2) İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi ile Yerbilimleri Fakültesinin birleştirilmesi ile oluşturulan ve 

Rektörlüğe bağlanan Mühendislik Fakültesi'nden; 
(3) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bi

limleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Adlî Tıp Enstitüsü, Onkoloji Enstitüsü, Kardiyoloji Enstitüsü, De
niz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü, İşletme Fakültesine bağlı İşletme İktisadî Enstitüsü ile Muhasebe Ensti
tüsü'nden; 
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(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Bilimleri fakülteleri ile Malî Bilimler ve Muhasebe Yüksekokulu, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulunun 
birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi'nden; 

b) Millî Eğitim 'Bakanlığına bağlı Gazi Yükseköğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesi, Ankara ve 
Zonguldak Ereğlisi Yabancı Diller Yüksekokullarının ve Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Ankara Ondokuz 
Mayıs Gençlik ve Spor Akademisinin bu fakültenin ilgili bölümlerine katılmasıyla oluşturulan ve rektörlü
ğe bağlanan Gazi Eğitim Fakültesi'nden; 

c) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Ankara Yüksek Teknik Öğretmen Okulu ile Endüstriyel Sanatlar Yük
sek öğretmen Okulunun birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Teknik Eğitim Fakültesi, Anka
ra Kız Teknik Yüksek öğretmen Okulu ve Ticaret ve Turizm Yükseköğretmen Okulunun birleştiriknesiyle 
oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslekî Eğitim Fakültesi'nden? 

d) Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisine bağlı iken rektörlüğe bağlanan Tıp, Diş Hekimliği ve 
Eczacılık Fakülteleri'nden; 

e) Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin Elektrik, Makine, İnşaat, Kimya, İşletme 
Mühendisliği ve Mimarlık fakültelerinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mühendislik-
Mimarlık Fakültesi'nden; 

f) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bi
limleri Enstitüsü ile Kazaları Araştırma ve önleme En titüsü'nden; 

g) Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisine bağlı Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksekokulunun, 
adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Basın - Yayın Yüksekokulumdan; 

h) Gazi Eğitim Fakültesine bağlı olarak yeni kurulan Eğitim Yüksekokulu, Millî Eğitim Bakanlığına 
bağlı Bolu, Kırşehir, Kastamonu Eğitim Enstitülerinin adlarının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Gazi Eği
tim Fakültesine bağlanan Bolu Eğitim Yüksekokulu, Kastamonu Eğitim Yüksekokulu, Kırşehir Eğitim Yük
sekokulu, Erkek Sanat Yüksek Öğretmen Okulunun adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Teknik Eği
tim Fakültesine bağlanan Sanat Eğitimi Yüksekokulu; Kız Sanat Yüksek Öğretmen Okulunun adımn değiş-
tirilmesliyle oluşturulan ve Meslekî Eğitim Fakültesine bağlanan Kız Sanat Eğitimi Yüksekokulu'ndan; 

(1) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken rektörlüğe bağlanan Kırşehir Meslek Yüksekokulu, Bolu Mes
lek Yüksekokulu, Maliye Bakanlığına bağlı Maliye Meslek Yüksekokulunun adının değiştirilmesiyle oluştu
rulan ve İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesine bağlanan Maliye Yüksekokulu, Ankara İktisadî ve Ticarî 
İlimler Akademisine bağlı Bolu Sevk ve İdarecilik Yüksekokulunun adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve 
İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesine bağlanan Bolu İdarî Bilimler Yüksekokulu ile Başbakanlığa bağlı 
iken İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesine bağlanan Tapu - Kadastro Meslek Yüksekokulu'ndan; 

Oluşur. 

MADDE 11. — Kanun Hükmündeki Kararnamenin i l indi maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir, 

Daınıışmıa Medlisıi (S. Sayısı: 293) 



— 20 — 
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(4) İstanbul Üniversitesi istanbul Tıp Fakültesine bağlı iken, rektörlüğe bağlanan Florence Nightingale 
Hemşirelik Yüksekokulu, iktisat Fakültesine bağlı Gazetecilik ve Halkla ilişkiler Yüksekokulunun adının de
ğiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Basın - Yayın Yüksekokulu, rektörlüğe 'bağlı olarak yeni 
kurulan Su Ürünleri Yüksekokulu'ndan; 

(5) Gümrük ve Tekel Bakanlığına bağlı iken, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesine bağlanan Tütün 
Eksperleri Yüksekokulu, istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine bağlı Adalet Yüksekokulu'ndan; 

Oluşur. 
b) istanbul Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu ile Temel Bilimler Yüksekokulu kaldırılmıştır. 

İstanbul Teknik Üniversitesi : 

MADDE 12. 
a) istanbul Teknik Üniversitesi; 
(1) Rektörlüğe bağlı İşletme, Gemi inşaatı ve Deniz Bilimleri, Maden Fakülteleri'nden; 
(2) Temel Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen - Edebi

yat Fakültesi'nden; 
(3) İstanbul Teknik Üniversitesi, inşaat Fakültesiyle Maçka inşaat Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturu

lan ve rektörlüğe bağlanan inşaat Fakültesi, Elektrik Fakültesiyle Maçka Elektrik Fakültesinin birleştirilme
siyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Elektrik Fakültesi, Makine Fakültesiyle Maçka Makine Fakültesinin 
birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Makine Fakültesi, Kimya Fakültesi ile Metalürji Fakül
tesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Kimya - Metalürji Fakültesi, Mimarlık Fakülte
siyle Maçka Mimarlık Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe 'bağlanan Mimarlık Fakültesi' 
nden; 

(4) Sakarya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve 
rektörlüğe bağlanan Sakarya Mühendislik Fakültesi'nden; 

(5) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile istanbul 
Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Nükleer Enerji Enstitüsü'nden; 

(6) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken, Sakarya Mühendislik Fakültesine bağlanan Sakarya Meslek Yük
sekokulu ile Düzce Meslek Yüksekokulu; Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı iken, rektörlüğe 'bağlanan İs

tanbul Türk Musikisi Devlet KonserVatuvarı'ndan; 
Oluşur. 
b) istanbul Teknik Üniversitesine bağlı Yabancı Diller Okulu kaldırılmıştır. 

Boğaziçi Üniversitesi : . . 

MADDE 13. — Boğaziçi Üniversitesi; 
a) Rektörlüğe bağlı Mühendislik Fakültesi'nden; 
b) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Eğitim Fakültesi'nden; 
c) Temel Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen - Edebi

yat Fakültesi, İdarî Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan iktisadî 
ve idarî Bilimler Fakültesi'nden; 

d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihî Enstitüsü, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Bilimleri Enstitüsü, Biyo - Medikal Mühendisliği Enstitüsü ile Millî 
Eğitim Bakanlığına bağlı Kandilli Rasathanesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan 
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ndenj 

e) Rektörlüğe bağlı Önlisans Yüksekokulunun adının değiştirilmesiyle oluşturulan Meslek Yüksekokulu 
ile Yabancı Diller Yüksekokulu'ndan; 

Oluşup 
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(Millî Eğitini Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 12. — Kanun Hükmündeki Kararnamenin 12 ncl maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 13. — Kanun Hükmündeki Kararnamenin 13 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 
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Marmara Üniversitesi : 

MADDE 14. — istanbul'da Marmara Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Marmara Üni
versitesi; 

a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen - Edebiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi'nden; 
b) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Atatürk Yüksek Öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesi, İstan

bul Yabancı Diller Yüksekokulunun bu fakültenin ilgili bölümlerine katılması, Gençlik ve Spor Bakanlığına 
bağlı Anadolu'hisan Gençlik ve Spor Akademisinin bu fakültenin Beden Eğitimi Bölümüne katılmasıyla oluş
turulan ve rektörlüğe bağlanan Atatürk Eğitim Fakültesi'nden; 

c) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Yüksek Teknik Öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesiyle oluş
turulan ve rektörlüğe bağlanan Teknik Eğitim Fakültesi'nden; 

d) istanbul iktisadî ve Ticarî İlimler Akademisine bağlı Ekonomi, İşletme, Siyasal Bilimler ve Ticarerî 
Bilimler Fakültelerinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İktisadî ve idarî Bilimler Fakül
tesi'nden; 

e) İstanbul iktisadî ve Ticarî ilimler Akademisine bağlı iken rektörlüğe bağlanan Diş Hekimliği Fakül
tesi ile Eczacılık Fakültesi'nden; 

f) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı istanbul Yüksek islâm Enstitüsünün fakülteye dönüştürülmesiyle oluş
turulan ve rektörlüğe bağlanan ilahiyat Fakültesi'nden; 

g) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı istanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulunun fakülteye dö
nüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Güzel Sanatlar Fakültesi'nden; 

h) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilim
leri Enstitüsü'nden; 

i) istanbul iktisadî ve Ticarî ilimler Akademisine bağlı Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksekokulunun 
adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Basın - Yayın Yüksekokulu ile Atatürk Eğitim 
Fakültesine bağlı olarak yeni kurulan Eğitim Yüksekokulu'ndan; 

Oluşur. 

Yıldız Üniversitesi : 

MADDE 15. — istanbul'da Yıldız Üniversitesi adı ile yeni bir üniversite kurulmuştur. Yıldız Üniversite
si; 

a) İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Temel Bilimler Fakültesinin bağlantısının ve adı
nın değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen - Edebiyat Fakültesi'nden; 

b) İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi inşaat, Makine - Elektrik, Harita - Kadastro 
Fakülteleriyle Işık Mühendislik, Vatan Mühendislik, Galatasaray Mühendislik, Kadıköy Mühendislik ve Mi
marlık Fakültelerinin mühendislik bölümlerinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mühen
dislik Fakültesi, Kocaeli Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturu
lan ve rektörlüğe bağlanan Kocaeli Mühendislik Fakültesi'nden; 

c) istanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Mimarlık Fakültesi ile diğer fakültelerinin mi
marlık bölümlerinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mimarlık Fakültesi'nden; 

d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsü'nden; 
e) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken, Kocaeli Mühendislik Fakültesine bağlanan Kocaeli Meslek Yük

sekokulu'ndan; 
Oluşur, 
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(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 14. — Kanun Hükmündeki Kararnamenin 14 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir, 

MADDE 15. — Kanun Hükmündeki Kararnamenin 15 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 
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Mimar Sinan Üniversitesi : 

MADDE 16. — İstanbul'da Mimar Sinan Üniversitesi adı ile yeni bir üniversite kurulmuştur. 
Mimar Sinan Üniversitesi; 
a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen - Edebiyat Fakültesi'nden; 
b) İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Fakültesi ile Yapı Üretimi ve Çevre Düzenle

me Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mimarlık Fakültesi'nden; 
c) İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisinin Mimarlık Fakültesi ile Yapı Üretimi ve Çevre Düzen

leme Fakültesi dışında kalan İstanbul, Ankara ve Bursa'daki tüm fakülte ve birimlerinin birleştirilmesiyle 
oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Güzel Sanatlar Fakültesi'nden; 

d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsü'nden; 
e) Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı iken Güzel Sanatlar Fakültesine bağlanan İstanbul Devlet Kon-

servatuvarı'dan; 
Oluşur. 

Ege Üniversitesi : 

MADDE 17, 
a) Ege Üniversitesi; 
(1) Rektörlüğe bağlı Fen, Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakülteleri'nden; 
(2) Sosyal Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Edebiyat Fa

kültesi'nden; 
(3) Kimya Fakültesi ile Tekstil Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mühen

dislik Fakültesi'nden; 
(4) Ziraat Fakültesi ile Gıda Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Ziraat Fa

kültesi'nden; 
(5) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bi

limleri Enstitüsü ile Güneş Enerjisi Enstitüsü'nden; 
(6) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Su Ürünleri Yüksekokulu, Hukuk Fakültesine bağlı Gazetecilik 

ve Halkla İlişkiler Yüksekokulunun adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Basın - Yayın 
Yüksekokulu, Tıp Fakültesine bağlı Yüksek Hemşirelik Okulunun adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rek
törlüğe 'bağlanan Hemşirelik Yüksekokulu'ndan; 

Oluşur. 
b) Ege Üniversitesine bağlı Denizli Tıp Fakültesi, Yabancı Diller Okulu ve Lisansüstü Yüksekokulu kal

dırılmıştır. 

Dokuz Eylül Üniversitesi : 

MADDE 18. — İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi adı ile yeni bir üniversite kurulmuştur. 
Dokuz Eylül Üniversitesi; 
a) Yeni kurulan ve rektörlüğe bağlanan Fen - Edebiyat Fakültesi'nden; 
b) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Buca Yüksek öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesi, İzmir Ya

bancı Diller Yüksekokulunun bu fakültenin ilgili bölümlerine katılması, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 
Manisa Gençlik ve Spor Akademisi ile Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun bu fakül
tenin beden eğitimi bölümüne katılmasıyla oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Buca Eğitim Fakültesi'nden; 

c) Ege Üniversitesi İzmir Tıp Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Tıp 
Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi'nden; 

d) Ege Üniversitesine bağlı İşletme ve İktisat Fakültelerinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve bağlantısı de
ğiştirilerek rektörlüğe bağlanan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi'nden; ' 
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MADDE 16. — Kanun Hükmündeki Kararnamenin 16 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Ege Üniversitesi; 

MADDE 17. — 
a) Ege Üniversitesi; 
(1) Rektörlüğe bağlı Fen, Tıp, Denizli Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültelerinden; 
(2) Sosyal Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Edebiyat 

Fakültesi'nden; 
(3) Kiimya Fakültesi ile Tekstil Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mü

hendislik Fakültesi'nden; 
(4) Ziraat Fakültesi Gıda Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Ziraat Fa

kültesi'nden; 
(5) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık 

Bilimleri Enstitüsü ile Güneş Enerjisi Enstitüsü'nden; 
(6) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Su ürünleri Yüksekokulu, Hukuk Fakültesine bağlı Gazeteci

lik ve Halkla İlişkiler Yüksekokulunun adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Basın-
Yayın Yüksekokulu, Tıp Fakültesine bağlı Yüksek Hemşirelik Okulunun adının değiştirilmesiyle oluştu
rulan ve rektörlüğe bağlanan Hemşirelik Yüksekokulu'ndan; 

oluşur. 
b) Ege Üniversitesine bağlı Yabancı Diller Okulu ve Lisanüstü Yüksekokulu kaldırılmıştır. 

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ : 

MADDE 18. — İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi adı ile yeni bir üniversite kurulmuştur. 
Dokuz Eylül Üniversitesi : 
a) Yeni kurulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesi'nden; 
b) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Buca Yüksek Öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesi, İzmir 

Yabancı Diller Yüksekokulunun bu fakültenin ilgili bölümlerine katılması, Gençlik ve Spor Bakanlığına 
bağlı Manisa Gençlik ve Spor Akademisi ile Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nun 
bu fakültenin beden eğitimi bölümüne katılmasıyla oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Buca Eğitim Fa
kültesinden; 

c) Ege Üniversitesi İzmir Tıp Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan 
Tıp Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi'nden; 

d) Ege Üniversitesine bağlı İşletme ve İktisat Fakültelerinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve bağlan
tısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi'nden; 
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e) Denizli Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rek
törlüğe bağlanan Denizli Mühendislik Fakültesi'nden; 

f) Ege Üniversitesine bağlı İnşaat Fakültesi, Makine Fakültesi, Yer Bilimleri Fakültesi ile Güzel Sanat
lar Fakültesinin Mimarlık ve Şehir Planlama bölümlerinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağla
nan Mühendislik - Mimarlık Fakültesi'nden; 

g) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı İzmir Yüksek İslâm Enstitüsünün fakülteye dönüştürülmesiyle oluştu
rulan ve rektörlüğe bağlanan İlahiyat Fakültesi'nden; 

h) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bi
limleri Enstitüsü ile Ege Üniversitesine bağlı iken rektörlüğe 'bağlanan Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Ensti-
tisü'nden; 

i) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulumdan; 
j) Buca Eğitim Fakültesine bağlı olarak yeni kurulan Eğitim Yüksekokulu, Millî Eğitim Bakanlığına 

bağlı Denizli Eğitim Enstitüsünün adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Buca Eğitim Fakültesine bağlanan 
Denizli Eğitim Yüksekokulu, Demirci Eğitim Enstitüsünün adının değiştirilmesiyle oluşturulan, Buca Eğitim 
Fakültesine bağlı Demirci Eğitim Yüksekokulu, Erkek Sanat Yüksek Öğretmen Okulunun adının değiştiril
mesiyle oluşturulan ve Buca Eğitim Fakültesine bağlanan Sanat Eğitim Yüksekokulu, Ankara İktisadî Ticarî 
İlimler Akademisine bağlı iken İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesine bağlanan Muğla İşletmecilik Yüksek
okulu, Ege Üniversitesi İşletme Fakültesine bağlı Aydın Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulunun adı de
ğiştirilerek İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesine bağlanan Aydın Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek
okulu, Hukuk Fakültesine bağlı Adalet Yüksekokulu, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı iken Güzel Sanat
lar Fakültesine bağlanan İzmir Devlet Konservatuvan, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken rektörlüğe bağlanan 
İzmir Meslek Yüksekokulu, İşletme Fakültesine bağlı Manisa Maliye-Muhasebe Yüksekokulunun adının de
ğiştirilmesiyle oluşturulan ve İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesine bağlanan Manisa Maliye Yüksekoku-
lun'dan; 

oluşur. 

Trakya Üniversitesi : 

MADDE 19. — Edirne'de Trakya Üniversitesi adı ile yeni bir üniversite kurulmuştur. 
Trakya Üniversitesi : 
a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi'nden; 
b) İstanbul Üniversitesi Edirne Tıp Fakültesinin bağlantısının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe 

bağlanan Tıp Fakültesi'nden; 
c) Edirne Mühendislik ve Mimarlık Akademisini fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe 

bağlanan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi'nden; 
d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilim

leri Enstitüsü'nden; 
e) Mülî Eğitim Bakanlığı Edirne Eğitim Enstitüsünün adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe 

bağlanan Eğitim Yüksekokulu, Çanakkale Eğitim Enstitüsünün adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektör
lüğe bağlanan Çanakkale Eğitim Yüksekokulu, rektörlüğe bağlanan Edirne Meslek Yüksekokulu, Çanakkale 
Meslek Yüksekokulu, Kırklareli Meslek Yüksekokulu Tekirdağ Ziraat Fakültesine bağlanan Tekirdağ Mes
lek Yüksekokulu'ndan; 

oluşur. 

Uludağ Üniversitesi: 

MADDE 20. — Bursa Üniversitesinin adı Uludağ Üniversitesi olarak değiştirilmiştir. 
a) Uludağ Üniversitesi; 
(1) Rektörlüğe bağlı Tıp, Ziraat, Veteriner fakülteleri'nden; 
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e) Denizli Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve 
rektörlüğe bağlanan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi'nden; 

f) Ege Üniversitesine bağlı İnşaat Fakültesi, Makine Fakültesi, Yer Bilimleri Fakültesi ile Güzel Sa
natlar Fakültesinin Mimarlık ve Şehir Planlama bölümlerinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe 
bağlanan Mühendislik Mimarlık Fakültesi'nden; 

g) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı İzmir Yüksek İslam Enstitüsünün fakülteye dönüştürülmesiyle oluş
turulan ve rektörlüğe bağlanan İlahiyat Fakültesi'nden; 

h) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bi
limleri Enstitüsü ile Ege Üniversitesine bağlı iken rektörlüğe bağlanan Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Ens-
titüsü'nden; 

i) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu'ndan; 
j) Buca Eğitim Fakültesine bağlı olarak yeni kurulan Eğitim Yüksekokulu, Millî Eğitim Bakanlığına 

bağlı Denizli Eğitim Enstitüsünün adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Buca Eğitim Fakültesine bağlanan 
Denizli Eğitim Yüksekokulu, Demirci Eğitim Enstitüsünün adının değiştirilmesiyle oluşturulan Buca Eğitim 
Fakültesine bağlı Demirci Eğitim Yüksekokulu, Ankara İktisadî Ticarî İlimler Akademisine bağlı iken 
İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesine bağlanan Muğla İşletmecilik Yüksekokulu, Ege Üniversitesi İşletme 
Fakültesine bağlı Aydın Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulunun adı değiştirilerek İktisadî ve İdarî 
Bilimler Fakültesine bağlanan Aydın Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Hukuk Fakültesine 
bağlı Adalet Yüksekokulu, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı iken Güzel Sanatlar Fakültesine bağlanan 
İzmir Devlet Konservatuvarı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken rektörlüğe bağlanan İzmir Meslek Yük
sekokulu, İşletme Fakültesine bağlı Manisa Maliye - Muhasebe Yüksekokulunun adının değiştirilmesiyle 
oluşturulan ve İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesine bağlanan Manisa Maliye Yüksekokulu'ndan; 

oluşur. 

MADDE 19. — Kanun Hükmündeki Kararnamenin 19 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 20. — Kanun Hükmündeki Kararnamenin 20 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 
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(2) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi'nden; 
(3) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Bursa Yüksek Öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesi, Bursa 

Yabancı Diller Yüksekokulunun bu fakültenin ilgili bölümlerine katılmasıyla oluşturulan ve rektörlüğe bağ
lanan Eğitim Fakültesi'nden; 

(4) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Balıkesir Necati Yüksek Öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürül
mesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Necatibey Eğitim Fakültesi'nden; 

(5) Bursa Üniversitesi İktisadî ve Sosyal Bilimler Fakültesi ile Bursa İktisadî ve Ticarî İlimler Akademi
sinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi'nden; 

(6) Bursa Üniversitesi Makine Fakültesi ile Elektrik Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektör
lüğe bağlanan Mühendislik Fakültesi'nden; 

(7) Balıkesir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve 
rektörlüğe bağlanan Balıkesir Mühendislik Fakültesi, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Bursa Yüksek İslâm 
Enstitüsünün fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İlahiyat Fakültesi'nden; 

(8) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bi
limler Enstitüsü'nden; 

(9) Eğitim Fakültesine bağlı olarak yeni kurulan Eğitim Yüksekokulu, Bursa İktisadî ve Ticarî İlimler 
Akademisine bağlı Balıkesif İşletmecilik ve Turizm Yüksekokulunun adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve 
Balıkesir Mühendislik Fakültesine bağlanan Balıkesir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Millî 
Eğitim Bakanlığına bağlı iken, Balıkesir Mühendislik Fakültesine bağlanan Balıkesir Meslek Yüksekoku
lumdan; 

oluşur. 
b) Bursa Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu kaldırılmıştır. 

Anadolu Üniversitesi : 

MADDE 21. — Anadolu Üniversitesi; 
a) Fen Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen - Edebiyat Fakül

tesi'nden; 
b) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Eskişehir Yabancı Diller Yüksekokulunun katılmasıyla yeni kurulan ve 

rektörlüğe bağlanan Eğitim Fakültesi'nden; 
c) Eskişehir İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi İşletime ve İktisat fakültelerinin birleştirilmesiyle oluş

turulan ve rektörlüğe bağlanan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesinin katılmasıyla yeni 
kurulan ve rektörlüğe bağlanan Açıköğretim Fakültesi'nden; 

d) Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Hacettepe Üniversitesi Eskişehir Tıp Fakültesinin birleştiril
mesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Tıp Fakültesi ile Eskişehir İktisadî ve Ticarî İlimler Akademi
sine bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Eczacı
lık Fakültesi'nden; 

e) Eskişehir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi ile Eskişehir İktisadî ve Ticarî İlimler Aka
demisi Endüstri Bilimleri Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mühendislik -
Mimarlık Fakültesi'nden; 

f) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bi
limleri Enstitüsü'nden; 

g) Eskişehir İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisine bağlı Kütahya Yönetim Bilimleri Fakültesi ile Af
yon Malî ©ilimler Fakültesinin yüksekokula dönüştürülmesiyle oluşturularak İktisadî ve İdarî Bilimler Fa
kültesine bağlanan Kütahya İdarî Bilimler Yüksekokulu ile Afyon Maliye Yüksekokulundan; 

h) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken, rektörlüğe bağlanan Afyon Meslek Yüksekokulu, Bilecik Mes
lek Yüksekokulu, Bolvadin Meslek Yüksekokulu, Kütahya Meslek Yüksekokulu'ndan; 

oluşur. 
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MADDE 21. — Kanun Hükmündeki Kararnamenin 21 inci maddesi Komisyonum luca aynen kabul 
edilmiştir. 
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Selçuk Üniversitesi : 

Madde 22. — 
a) Selçuk Üniversitesi; 
1. Fen Fakültesi ile Edebiyat Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen -

Edebiyat Fakültesi'nden; 
2. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Selçuk Yüksek öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesi Konya, 

İsparta ve Antalya Yabancı Diller Yüksekokullarının fakültenin ilgili bölümlerine katılmasıyla oluşturulan ve 
rektörlüğe bağlanan Eğitim Fakültesi'nden; 

3. Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Hukuk Fakültesi ,Tıp Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Veteriner Fa
kültesi'nden; 

4. Konya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rek
törlüğe bağlanan Mühendislik - Mimarlık Fakültesi, MiUî Eğitim Bakanlığına bağlı Konya Yüksek İslam Ensti
tüsünün fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İlahiyat Fakültesi'nden; 

5. Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü'nden; 

6. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Niğde Eğitim Enstitüsünün adının değiştirilmesi ile oluşturulan ve 
Eğitim Fakültesine bağlanan Niğde Eğitim Yüksekokulu, Konya Kız Sanat Yüksek Öğretmen Okulunun adi
nin değiştirilmesi ile oluşturulan ve Eğitim Fakültesine bağlanan Kız Sanat Eğitim Yüksekokulu, rektörlüğe 
bağlanan Konya Meslek Yüksekokulu, Niğde Meslek Yüksekokulumdan; 

Oluşur. 
b) Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu kaldırılmıştır. 

Akdeniz Üniversitesi ': 

MADDE 23. — Antalya'da Akdeniz Üniversitesi adı ile bir üniversite kurulmuştur. 
Akdeniz Üniversitesi; 
a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen - Edebiyat Fakültesi'nden; 
b) Ankara Üniversitesi Antalya Tıp Fakültesinin bağlantısının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlü

ğe bağlanan Tıp Fakültesi'nden; 
c) İsparta Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rek

törlüğe bağlanan İsparta Mühendislik Fakültesi'nden; 
d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilim

leri Enstitüsü'nden; 

e) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Millî Eğitim 
Bakanlığına bağlı Burdur Eğitim Enstitüsünün adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan 
Burdur Yüksekokulu, rektörlüğe bağlanan Antalya Meslek Yüksekokulu, İsparta (Mühendislik Fakültesine bağ
lı olarak yeni kurulan Eğridir Su Ürünleri Yüksekokulu ile MiUî Eğitim Bakanlığına bağlı iken, aynı fakül
teye bağlanan Burdur Meslek Yüksekokulu, İsparta Meslek Yüksekokulu'ndan; 

Oluşur. 

Çukurova Üniversitesi : 

MADDE 24. — 
a) Çukurova Üniversitesi; 
1. Rektörlüğe bağlı Tıp, Ziraat fakülteleri'nden; 
2. Temel Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen - Edebiyat 

Fakültesi'nden; 
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MADDE 22. — Kanun Hükmündeki Kararnamenin 22 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Akdeniz Üniversitesi : 

MADDE 23. — Antalya'da Akdeniz üniversitesi adı ile bir üniversite kurulmuştur. 
Akdeniz Üniversitesi : 
a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen - Edebiyat Fakültesi ve Ziraat Fakültesi'nden; 
b) Ankara Üniversitesi Antalya Tıp Fakültesinin bağlantısının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektör

lüğe bağlanan Tıp Fakültesi'nden; 
c) İsparta Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve 

rektörlüğe bağlanan İsparta Mühendislik Fakültesi'nden; 
d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bi

limleri Enstitüsü'nden; 
e) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Millî Eğitim 

Bakanlığına bağlı Burdur Eğitim Enstitüsünün adımn değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan 
Burdur Eğitim Yüksekokulu, rektörlüğe bağlanan Antalya Meslek Yüksekokulu, İsparta Mühendislik Fa
kültesine bağlı olarak yeni kurulan Eğridir Su Ürünleri Yüksekokulu ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı 
iken, aynı fakülteye bağlanan Burdur Meslek Yüksekokulu, İsparta Meslek Yüksekokulumdan; 

oluşur. 

MADDE 24. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen Kabul 
edilmiştir. 
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.3. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu, İskenderun Yabancı Diller Yüksekokulu 
ve Tarsus Yabancı Diller Yüksekokulunun katılmasıyla yeni kurulan ve rektörlüğe bağlanan Eğitim Fakülte
sinden; 

4. İdarî Bilimler Fakültesi ile Adana İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisinin Mühendislik Fakültesi 
dışındaki birimlerinin birleşmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi'n-
den; 

5. Mühendislik Fakültesi ile Adana İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi Mühendislik Fakültesinin bir
leştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mühendislik - Mimarlık Fakültesi'nden; 

6. Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen İBihlmleri Enstitüsü, Sağlık Bilim
leri Enstitüsü'nden; 

7. Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Su Ürünleri Yüksekokulu, Eğitim Fakültesine bağlı olarak yeni 
kurulan Eğitim Yüksekokulu, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Hatay Eğitim Ensitüsünün adının değiştirilme
siyle oluşturulan ve Eğitim Fakültesine bağlanan Hatay Eğitim Yüksekokulu ile Adana İktisadî ve Ticarî İlim
ler Akademisine bağlı Mersin İşletmecilik ve Turizta Yüksekokulunun adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve 
İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesine bağlanan Mersin Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'ndan; 

8. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken, rektörlüğe bağlanan İskenderun Meslek Yüksekokulu, Osmaniye 
Meslek Yüksekokulu, Mersin Meslek Yüksekokulu, Ceyhan Meslek Yüksekokulu, Antakya Meslek Yüksekoku
lu'ndan; 

Oluşur. 
b) Çukurova Üniversitesine bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu ile Mezuniyet Sonrası Yüksekokulu kal

dırılmıştır. 

Erciyes Üniversitesi : 

MADDE 25. — Kayseri Üniversitesinin adı Erciyes Üniversitesi olarak değiştirilmiştir. 
Erciyes Üniversitesi; 
a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen - Edebiyat Fakültesi, Gevher Nesibe Tıp Fakültesinin adı

nın değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Tıp Fakültesi'nden; 
b) İşletme Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İktisadî ve idarî Bilim

ler Fakültesi'nden; 
c) Kayseri Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve 

rektörlüğe bağlanan Mühendislik Fakültesi'nden; 

d) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Kayseri Yüksek İslam Enstitüsünün fakülteye dönüştürülmesiyle oluş
turulan ve rektörlüğe bağlanan İlahiyat Fakültesi'nden; 

e) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü, Gevher Nesibe Tıp Tarihi Enstitüsü'nden; 

f) İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesine bağlı olarak Nevşehir'de yeni kurulan Nevşehir Turizm İşletme
ciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken, rektörlüğe bağlanan Kayseri Meslek Yük
sekokulu, Yozgat Meslek Yüksekokulu'ndan; 

Oluşur. 

Cumhuriyet Üniversitesi : 

MADDE 26. — 
a) Cumhuriyet Üniversitesi; 
1. Rektörlüğe bağlı Tıp Fakültesi'nden; 
2. Fen ve Sosyal Bilimler Fakültesinin adının »değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen -

Edebiyat Fakültesi'nden; 

Daınışma Meclisi (S. Sayısı: 293) 



— 33 — 

(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 25. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 26. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 26 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 
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3. Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Mühendislik Fakültesi, Tokat Ziraat Fakültesi'nden; 
4. Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilim

leri Enstitüsü'nden; 
5. Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Hemşirelik Yüksekokulu'ndan; 
6. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken, rektörlüğe bağlanan Sivas Meslek Yüksekokulu ile Tokat Ziraat 

Fakültesine bağlanan Tokat Meslek Yüksekokulu'ndan; 
Oluşur. 
b) Cumhuriyet Üniversitesine bağlı Yerbilimleri Maden Fakültesi, Modern Diller Yüksekokulu, Temel 

Bilimler Yüksekokulu kaldırılmıştır. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi : 

MADDE 27. — Ondokuz Mayıs Üniversitesi; 
a) Rektörlüğe bağlı Tıp ve Ziraat fakülteleri'nden; 
b) Fen ve Mühendislik Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen -

Edebiyat Fakültesi'nden; 
c) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Samsun Yüksek öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesi, Samsun, 

Tokat ve Amasya yabancı diller yüksekokullarının bu fakültenin ilgili bölümlerine katılmasıyla oluşturulan 
ve rektörlüğe bağlanan Eğitim Fakültesi, Samsun Yüksek İslam Enstitüsünün fakülteye dönüştürülmesiyle 
oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İlahiyat Fakültesi'nden; 

d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilim
leri Enstitüsü'nden; 

e) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sinop Su Ürünleri Yüksekokulu, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı 
Amasya Eğitim Enstitüsünün adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Eğitim Fakültesine bağlanan Amasya Eğitim 
Yüksekokulu, rektörlüğe bağlanan Çorum Meslek Yüksekokulu ile Amasya Meslek Yüksekokulu, Eğitim Fa
kültesine bağlı olarak yeni kurulan Eğitim Yüksekokulu'ndan; 

Oluşur. 

Karadeniz Üniversitesi : 

MADDE 28. — Karadeniz Teknik Üniversitesinin aidi Karadeniz Üniversitesi olaraik değiştirilmiştir. 
a) Karadeniz Üniversitesi; 
(1) Rektörlüğe bağlı Orman Fakültesinden; 
(2) Temel Bilimler Fakültesinin adının değiştiriknes'iyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen - Edebi

yat Fakültesi'nden; 
(3) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Fatih Yüksek Öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesiyle 

oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fatih Eğitim Fakültesi'nden; 
(4) Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Hacettepe Üniversitesi Trab

zon Tıp Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Tıp Fakültesi'nden; 

(5) Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat - Mimarlık Makina - Elektrik, Yerbilimleri faikültelerinin bir
leştirilmesiyle oluşturulam ve rektörlüğe bağlanan Mühendislik - Mimarlik Fakültesi'nden; 

(6) Trabzon İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektör
lüğe bağlanan İktisadî ve İdari Bilimler Fakültesi'nden; 

(7) Rektörlüğe bağlı olarak yeni Ikurulam Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü'nden; 

(8) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken, rektörlüğe bağlanan Rize Meslek Yüksekokulu, Gümüşhane 
Meslek Yüksekokulu, Ordu Meslek Yüksekokulu, Giresun Meslek Yüksekokulu, rektörlüğe bağlı olarak 
Sürmene'de yeni kurulan Sürmene Deniz Bilimleri- ve Teknolojisi Yüksekokulu, Fatih Eğitim Fakültesine 
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(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 27. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 27 nci maddesi Kom'isyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 28. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 
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bağlı olarak yeni kurulan Eğitim Yüksekokulu, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Giresun Eğitim Enstitüsünün 
adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Fatih Eğitim Falkülıtesine bağlanan Giresun Eğitim Yüksekokulu' 
ndan; 

oluşur. 
b) Karadeniz Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu kaldırılmıştır. 

Atatürk Üniversitesi : 

MADDE 29. -~ 
a) Atatürk Üniversitesi; 
(1) Rektörlüğe bağlı Tıp, Diş Hekimliği, Kars Veteriner, Mühendislik ve Ziraat fakülteleri'nden; 
(2) Edebiyat Fakültesi ile Fen Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen -

Edebiyat Fakültesi, İşletme Fakültesinin adının değiştirilmesiyle ve Erzincan İşletmecilik ve Tarım Ekono
misi Yüksekokulunun da bünyesine alınmasıyla oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İktisadî ve İdarî Bilimler 
Fakültesi'nden; 

(3) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Kâzım Karabekir Yüksek Öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürül
mesi ve Erzurum Yabancı Diller Yüksekokulunun bu fakültemin ilgili bölümleriyle birleştirilmesiyle oluştu
rulan ve rektörlüğe bağlanan Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi'nden; 

(4) İslâmi İlimler Fakültesi ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Erzurum Yüksek İslâm Enstitüsünün 
birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İlahiyat Fakültesi'nden; 

(5) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Emtitüsü'nden; 

(6) Tıp Fakültesine bağlı iken rektörlüğe bağlanan Hemşirelik Yüksekokulu, Millî Eğitim Bakanlığına 
bağlı iken adlarının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Kâzım Karabekir Eğitim ' Fakültesine bağlanan Er
zincan Eğitiim Yüksekokulu, Ağrı Eğitim Yüksekokulu; rektörlüğe bağlanan Erzurum Meslek Yüksekokulu, 
Erzincan Meslek Yüksek okulu'ndan; 

oluşur. 
b) Atatürk Üniversitesine 'bağlı Temel Bilimler ve Yabancı Diller Yüksekokulu kaldırılmıştır. 

* • 

İnönü Üniversitesi : 
MADDE 30. — İnönü Üniversitesi; 
a) Rektörlüğe bağlı Eğitim Fakültesi'nden; 
b) Temel Bilimler Fakültesinin adının değiştirillmesiyle oluşturulan Fen - Edebiyat Fakültesi ile Adana 

İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi Malatya İktisadî ve Ticarî İlimler Yüksekokulunun katılmasıyla yeni 
kurulan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi'nden; 

c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsü'nden; 
d) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken, rektörlüğe bağlanan Malatya Meslek Yüksekokuhı'ndan; 
oluşur, 

Fırat Üniversitesi : 

MADDE 31. — Fırat Üniversitesi; 
a) Rektörlüğe bağlı Tıp ve Veteriner fakülteleri'nden; 
b) Fen Fakültesi ile Edebiyat Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen -

Edebiyat Fakültesi'nden; 
c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Teknik Eğitim Fakültesi'nden; 
d) Elâzığ Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin, fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve 

rektörlüğe bağlanan Mühendislik Fakültesi'nden; 
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MADDE 29. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 29 uncu maddesi Komisyonuımuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 30. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 30 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 31. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 
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e) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Dilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü'nden; 

f) Balıkçılık Fakültesinin yüksekokula dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Su Ürün
leri Yüksekokulu'ndan; 

oluşur* 

Dicle Üniversitesi : 

MADDE 32. — Diyarbakır Üniversitesinin adı Dicle Üniversitesi olarak değiştirilmiştir. 
Dicle Üniversitesi; 
a) Rektörlüğe bağlı Tıp, Diş Hekimliği, Urfa Ziraat falkültaleri'nden; 
b) Fen Fakültesinin adının değiştirilnıesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen - Edebiyat Fakül

tesi, rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Hukuk Fakültesi ile Mühendislik - Mimarlık Fakültesi'nden; 
c) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Diyarbakır Yüksek Öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesi, Di

yarbakır Yabancı Diller Yüksekokulunun bu fakültenin ilgili bölümlerine katılmasıyla oluşturulan ve rek
törlüğe bağlanan Eğitüm Fakültesi'nden; 

di) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü'nden; 

e) Eğitim Fakültesine bağlı olaralk yeni kurulan Eğitim Yüksekokulu İle Millî Eğitim Bakanlığına bağ
lı Siirt Eğitim Enstitüsünün adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Eğitim Fakültesine bağlanan Siirt Eğitim 
Yüksekokulu, rektörlüğe bağlanan Diyarbakır Meslek Yüksekokulu, Batman Meslek Yüksekokulu, Urfa Zi
raat Fakültesine bağlanan Urfa Meslek Yüksekokülu'ndan; 

oluşur, 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi : 

MADDE 33. — Van'da* Yüzüncü Yıl Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi; 
a) Atatürk Üniversitesi Van Fen - Edebiyat Fakültesinin adının ve bağlantısının değiştirilmesiyle oluş

turulan ve rektörlüğe bağlanan Fen - Edebiyat Fakültesi'nden; 
b) Rektörlüğe bağlı olaralk yeni kurulan Veteriner Fakültesi, Ziraat Fakültesi'nden; 
c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü'nden; 
d) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Van Eğitim Enstitüsünün adının değiştirilmesi ile oluşturulan ve rek

törlüğe bağlanan Eğitim Yüksekokülu'ndan; 
oluşur, 

Yürürlükten Kaldırılan Kanunlar : 

MADDE 34. — Aşağıdaki kanunlar, kadrolara ilişkin hükümleri hariç yürürlükten kaldırılmıştır. 
a) 4619 sayılı İstanbul Teknik Üniversitesi Hakkında Kanun ile ek ve değişiklikleri, 

I 

b) 6594 sayılı Karadeniz Teknik Üniversitesi Adıyla Trabzon'da Bir Üniversite Kurulması Hakkında 
Kanun ile ek ve değişiklikleri, 

c) 6595 sayılı Ege Üniversitesi' adıyla İzmir'de Bir Üniversite Kurulması Hakkında Kanun ile ek ve de
ğişiklikleri, 

d) 6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Kanunu ile ek ve değişiklikleri, 
e) 7307 sayılı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kanunu ile ek ve değişiklikleri, 
f) 892 sayılı Hacettepe Üniversitesi Kurulması Hakkında Kanun ile ek ve değişiklikleri, 

g) 1487 sayılı Boğaziçi Üniversitesi adıyla İstanbul'da Üniversite Kurulması Hakkında Kanun ile ek ve 
değişiklikleri, 
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MADDE 32. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 33. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 33 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 34. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 
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h) 1785 sayılı Diyarbakır Üniversitesi Kuruluş kanunu, 
i) 1786 sayılı Çukurova Üniversitesi Kuruluş Kanunu, 
k) 1787 sayılı Anadolu Üniversiteli Kuruluş Kanunu, 
1) 1788 sayılı Cumhuriyet Üniversitesi Kuruluş Kanunu, 

m) 1872 sayılı inönü Üniversitesi Kuruluş Kanunu, 
n) 1873 sayılı Dört Üniversite Kurulması Hakkındaki Kanun ile ek ve .değişiklikleri, 
o) 2175 sayılı Kayseri Üniversitesi Kurulması Hakkında Kanun, 
p) 7334 sayılı İktisadî ve Ticarî ilimler Akademileri Kanunu ile ek ve değişiklikleri, 
r) 1172 sayılı Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri Kanunu ile ek ve değişiklikleri, 
s) 1184 sayılı Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri Kanunu ile ek ve değişiklikleri, 
t) 1418 sayılı Yeniden Açılacak (Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri) nin Kuruluş Hazırlık 

ve 'Esasları Hakkında Kanun, 
u) 1472 sayılı Özel Yüksekokul Öğrencilerin Öğrenimlerine Devam Edebilmeleri için Açılacak Resmî 

Yüksekokullar Hakkında Kanun ile ek ve değişiklikleri, 
v) 5239 sayılı Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanunu ve bu kanuna ek kanunlar ile Ankara 

Üniversitesine bağlı birimlere ait kanunlar, 
y) 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanunu ile bu kanuna ek kanunlar, 
z) 2151 sayılı Trabzon iktisadî ve Ticarî İlimler Akademisinin Açılması ve Bu Eğitim Kuruluşunun 

Kadro Kanununun, kadrolara ilişkin hükümleri dr.ındafci hükümleri. 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler : 

MADDE 35. — 7555 sayılı Sosyal Hizmetler Enstitüsü Kurulmasına Dair Kanunun, Sosyal Hizmetler 
Akademisine ilişkin hükümleri; 

Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına alınan yükseköğretim kurumlarıyla ilgili diğer kanunla
rın, Bu kanun Hükmünde Kararnameye aykırı hükümleri; yürürlükten kaldırılmıştır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Geçici Hükümler 

GEÇlCl MADDE 1. — Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren yükseköğretim kurumlarının, 
rektör yardımcıları, fakülte dekanları ve yardımcıları, enstitü ve yüksekokul müdürleri ve yardımcıları ile bö
lüm, anabilim, anasanat, bilim ve sanat dallarının başkanlarının 31 Ağustos 1982 tarihine kadar atanmaları; 
Üniversitelerarası Kurul ile yükseköğretim kurumlarının organlarının seçim ve teşkili 30 Eylül 1982 tarihine 
kadar; yapılır. 

Bu Kanun Hükmünde Kararname ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamına alınan yükseköğretim 
kurumlarında; bölüm, bilim ve sanat dalları yönetimi ve çeşitli kurulların teşkili için; öğretim üyesi sayısı 
yeterli olmaması halinde 31 Ağustos 1985 tarihine kadar öğretim görevlileri görevlendirilebilir. 

GEÇtCt MADDE 2. — Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına alınan yükseköğretim kurumların
dan ad, statü veya bağlantı değişikliğine tabi olanların bütün personeli ile öğrencileri, yeniden bir atamaya 
veya kayıt işlemine gerek kalmadan görev veya öğrenimlerine devam ederler. Bunlardan 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununa tabi öğretmenler kendi kadrolarında bir yıl süre ile öğretim görevlisi olarak görevlerini sür
dürürler. Bu süre sonunda yükseköğretim kurumlarında isıtihdamına gerek görülmeyenler, ilgili bakanlıklara 
kadroları ile birlikte iade edilir. 

Öğretmen yetiştirilmek üzere bir kadroya atanmış olanlardan lisans düzeyinde eğitim görmemiş olanlar; 
kadroları, ilgili bakanlıklarda kalmak kaydı ile, azamî bir öğretim yılı içinde lisans eğitimlerini tamamlamak 
üzere Yükseköğretim Kurulu tarafından ilgili Üniversitelere yerleştirilirler. Bunlardan lisans düzeyinde eğitim 
görmüş olanlar, lisansüstü öğrenim görmek üzere araştırma görevlisi olarak atanabilirler veya eski kadrola-
rıyla lisansüstü öğrenime devam edebilirler. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 293) 



— 41 ^ 

(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 35. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Geçjci Hükümler 

GEÇtCt MADDE 1. — Bu Kanun kapsamına giren yükseköğretim kurumlarının, rektör yardımcıları, 
fakülte dekanları ve yardımcıları, enstitü ve yüksekokul müdürleri ve yardımcıları ile bölüm, anabilim, 
anasanat, bilim ve sanat dallarının başkanlarının 31 Ağustos 1982 tarihine kadar atanmaları; üniversiteler
arası Kurul ile Yükseköğretim kurumlarının organlarının seçim ve teşkili 30 Eylül 1982 tarihine kadar; ya
pılır. 

Bu Kanun ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamına alınan yükseköğretim kurumlarında; bölüm, 
bilim ve sanat dallan yönetimi ve çeşitli kurulların teşkili için; öğretim üyesi sayısı yeterli olmaması ha
linde 31 Aralık 1987 tarihine kadar öğretim görevlileri görevlendirilebilir. 

Yükseköğretim kurumlan personel ve kadro kanunları çıkıncaya kadar sanatçılar öğretim üyesi veya öğ
retim yardımcısı olarak bu kadrolar veya bu kadrolar karşılık gösterilerek atanabilirler. Bu elemanların ala
cakları aylık ve ücretler 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik ek geçici 16 ncı maddesine da
yanılarak Bakanlar Kurulunca kabul edilen ve edilecek ücretlerden daha az olduğu takdirde aradaki fark 
kendilerine tazminat olarak ödenir. Bu elemanların Kültür Bakanlığı tarafından puanlama suretiyle tespit 
edilen eşdeğerlik her grup için Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. Bu elemanlar 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun değişik ek geçici 16 ncı maddesine göre de Yükseköğretim Kurulu onayı ile üni-
versitelerce sözleşmeli olarak istihdam edilebilirler. 

GEÇİCİ MADDE 2-a) Bu Kanun kapsamına alınan yükseköğretim kurulumlarından ad, statü veya 
bağlantı değişikliğine tabi olanların bütün personeli ile öğrencileri, yeniden bir atamaya veya kayıt işlemine 
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Üniversitelerin yeniden düzenlenmesinde, ihtiyaç fazlası olan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 
memurlar, öncelikle yeni kurulan üniversite ve birimlerine kadroları ile birlikte veya ilgili bakanlıklarda ih
tiyaç duyulan görevlere atanırlar. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren yükseköğretim kurumlarından 
ad, statü veya bağlantı değiştirenlerin ya ıda kaldırılanların öğrencileri, 1981-1982 eğitim-öğretim yılı sonuna 
kadar; Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden önceki mevzuata göre eğitim-öğretimlerini sür
dürürler. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yabancı diller yüksekokulları öğrencilerinin lisans programına intibak
larına ve bu maddede belirtilen diğer hususlara ait esaslar Yükseköğretim Kurulunca belirlenir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Öğrencileri diğer yükseköğretim kurumlarına nakledilen yükseköğretim kurumla
rının, taşınır ve taşınmaz mallan, ilgili bakanlıkta bırakılır. Bu mallardan eğitim - öğretim amacıyla gerekli 
görülenlerin, Yükseköğretim Kurulunca kullanılmasına en geç 1 Eylül 1985 tarihine kadar devam edilebilir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanun Hükmünde Kararname ile ad, statü ve bağlantı değiştirerek üniversite
lere bağlanan yükseköğretim kurumlarının; 

a) Maliki bulundukları mevcut taşınır veya taşınmaz mallan ve her türlü hak ve yükümlülükleri bağ
landığı kuruma ait olur. 
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gerek kalmadan görev veya öğrenimlerine devam ederler. Bunlardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 
tabi öğretmenler kendi kadrolarında genel düzenleme yapılıncaya kadar öğretim görevlisi olarak görevlerini 
sürdürürler. Bunların müktesep aldıkları aylıkları, işgal etmekte oldukları kadrolar karşılık gösterilerek 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu esaslarına göre görev yaptıkları Yükseköğretim Kurumu bütçesinden denk 
kadro şartı aranmaksızın ödenir, ilgililere ayrıca görev yaptıkları Yükseköğretim Kurumlarınca almakta ol
dukları aylıklarına tahsis edilen ek gösterge tutarları, öğretmenlere verilen eğitim ödeneği, iş güçlüğü, iş 
riski ve teminindeki güçlük zammı ile, girdikleri ders sayısına bakılmaksızın 20.4.1981 tarih ve 8/2750 sa
yılı Millî Eğitim Bakanlığı öğretmen ve Yöneticilerinin ders ücretine ilişkin esaslar kararnamesindeki aza
mi ek ders sayısı üzerinden devamlı olarak, cari yıl bütçelerindeki Yükseköğretim ile ilgili ek ders ücret
leri ve yöneticilere ayrıca Yükseköğretim Kanununda öngörülen ödemeler aylıklarıyla birlikte ödenir. Bun
ların her türlü özlük işlemleri kadrolarının ait olduğu Bakanlıklarca yürütülür, iki yıl süre içinde Yüksek
öğretim (Kurumlarında istihdamına ihtiyaç görülmeyenler ilgili Bakanlıklardaki kadrolarına iade edilirler. 

b) Öğretmenlik yapanlardan ve öğretmen yetiştirilmek üzere bir kadroya atanmış olanlardan lisans 
düzeyinde eğitim görmemiş olanlar; kadroları, ilgili bakanlıklarda kalmak kaydıyla, azamî üç öğretim yı
lında lisans eğitimlerini tamamlamak üzere Yükseköğretim Kurulu tarafından ilgili üniversitelere yerleştiri
lirler. Bunlardan lisans düzeyinde eğitim görmüş olanlar, lisans üstü öğrenim görmek üzere araştırma gö
revlisi olarak atanabilirler veya eski kadrolarıyla lisans üstü öğrenime devam edebilirler. 

c) Bu kanunla düzenlenen Yükseköğretim Kurumlarında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 
geçici hükümleri ile araştırma görevliliğine intibak yapılanlar ve daha sonra araştırma görevlisi olarak 
göreve atananlar ile okutmanlara 1765 sayılı Üniversiteler Personel Kanununun değişik 16 ncı maddesin
de belirtilen aylıklarının % 40 oranında iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zammı ve gene % 40 
oranında tam gün ödeneği olarak belirtilen yan ödemeler ile bütçe kanunlarının öngördüğü diğer ödemeler 
aynen ödenir. 

d) Bu Kanun ile üniversitelere intikal eden öğretim ve diğer görevlilerin kurumlar arasındaki nakil 
işlemleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 6245 sayılı Harcirah Kanunu hükümlerine göre ve daimi 
görev yollukları ayrıldıkları üniversite Bütçesinden ödenmek kaydıyla, Yükseköğretim Kurulunca ve kad
rolarıyla birlikte ilgili Bakanlıklara bilgi verilerek yapılır. 

e) Üniversitelerde tıpta uzmanlık öğrenimi yapmakta olanlara yapılan aylık ve her türlü ödemeleri 
toplamı, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nın aynı durumda bulunan personeline yapılan ayhk ve her 
türlü ödemeler toplamından daha az olması halinde aradaki fark kendilerine tazminat olarak üniversite
ler bütçesinden ödenir. 

f) Üniversitelerin yeniden düzenlenmesinde, ihtiyaç fazlası olan 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nuna tabi memurlar, öncelikle yeni kurulan üniversite ve birimlerine kadroları ile birlikte veya ilgili bakan
lıklarda ihtiyaç duyulan görevlere atanırlar. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanun kapsamına giren Yükseköğretim Kurumlarından ad, statü veya 
bağlantı değiştirenlerin ya da kaldırılanların öğrencileri, 1981-1982 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar; Bu 
Kanun yayımı tarihinden önceki mevzuata göre eğitim - öğretimlerini sürdürürler. Millî Eğitim Bakanlı
ğına bağlı yabancı diller Yüksekokulları öğrencilerinin lisans programına intibaklarına ve bu maddede be
lirtilen diğer hususlara ait esaslar Yükseköğretim Kurulunca belirlenir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — öğrencileri diğer yükseköğretim kurumlarına nakledilen yükseköğretim kurum
larının, taşınır ve taşınmaz malları; ilgili bakanlıkta bırakılır. Bu mallardan eğitim-öğretim amacıyla ge
rekli görülenlerin, Yükseköğretim Kurulunca kullanılmasına en geç 1 Eylül 1985 tarihine kadar devam edi
lebilir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanun ile ad, statü ve bağlantı değiştirerek üniversitelere bağlanan yüksek
öğretim kurumlarının; 

a) Maliki bulundukları mevcut taşınır veya taşınmaz mallan ve hertürlü hak ve yükümlülükleri bağ
landığı kuruma ait olur. 
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b) Hazine malı olup da yükseköğretim üst kuruluş veya bir yükseköğretim kurumunun hizmetine tahsis 
edilmiş bulunan bina ve mallardan gerekli görülenlerin yükseköğretim üst kuruluşlarına veya bünyesine girdiği 
üniversitelere devir veya tahsisi Maliye Bakanlığınca düzenlenir. 

c) Hazine malı olup da bu Kararname kapsamı dışındaki kurumlarla müşterek kullanılmakta olan bina ve 
malların müşterek kullanılması veya bu kurumlardan birine tahsis edilmesi, ilgili Bakanlık ve Yükseköğretim 
Kurulunun önerileri üzerine, Maliye Bakanlığınca karara bağlanır. 

GEÇİCİ MADDE 6. — 1982 Yılı öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı sonucunda, bu Kanun Hükmünde 
Kararname ile kaldırılan veya başka bir yükseköğretim kurumu ile birleştirilen yükseköğretim Kurumuna gir
meye hak kazanan öğrenciler, Yükseköğretim Kurulunun kararıyla uygun ve denk bir kuruma yerleştirilirler. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren yükseköğretim kurumlarından 
ad, statü ve bağlantı değiştirenlerin, her türlü harcamalarının 1982 malî yılı bütçe kanunları ile bu kurum
lara ayrılan ödeneklerden yapılmasına 1982 malî yılı sonuna kadar devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 8. — 2547 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin (a) fıkrası gereğince Ocak ve Nisan ayla-
nııucı yapılması gereken işlemler, 1984 yılı dahil Kasım ayı sonuna kadar yapılabilir. 

GEÇİCİ MADDE 9. — Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren Yükseköğretim Kurumlarında 
görevli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi öğretmenlerden 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 
öğretim üyeliği için belirlediği bekleme süresi dışında kalan şartları 1987 yılı sonuna kadar yerine getirenler, 
öğretim üyeliğine yükseltilip atanabilirler. Ancak, bu gibilerin yardımcı doçentliğe atanmaları için en az 4, 
doçentliğe atanmaları için en az 8, profesörlüğe atanmaları için en az 15 yıl bir kamu kuruluşunda öğretim 
görevi yapmış olması gerekir. 

GEÇİCİ MADDE 10. — Bu Kanun Hükmünde Kararname içinde düzenlenen Üniversite, Fakülte, Enstitn 
ve Yüksekokulların rektör, dekan ve müdürlerinin özlük hakları 1982 Malî Yılında; 

a) Rektörler için : 
(1) Mimar Sinan Üniversitesinde, Millî Eğitim Bakanlığının 1982 Malî Yılı Bütçesinin Güzel Sanatlar 

Akademisi ile ilgili tertiplerinden; 
(2) Marmara Üniversitesinde İstanbul İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi 1982 Malî Yılı Bütçesinden, 
(3) Gazi Üniversitesinde, Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi 1982 Malî Yılı Bütçesinin Özlük 

hakları ile ilgili tertiplerinden, 
(4) Yıldız Üniversitesinde, Millî Eğitim Bakanlığı 1982 Malî Yılı Bütçesinin İstanbul Devlet Mühendislik 

ve Mimarlık Akademisi ile ilgili tertiplerinden; 
(5) Dokuz Eylül Üniversitesinde, Ege Üniversitesi 1982 Malî Yılı Bütçesinin İşletme Fakültesi ile ilgili 

tertiplerinden, 
•(6) Akdeniz Üniversitesinde, Ankara Üniversitesi 1982 Malî Yılı Bütçesinin Antalya Tıp Fakültesi fle il

gili tertiplerinden, 
(7) Yüzüncü Yıl Üniversitesinde, Atatürk Üniversitesi 1982 Malî Yılı Bütçesinin Van Fen - Edebiyat Fa

kültesi ile ilgili tertiplerinden, 
(8) Trakya Üniversitesinde, İstanbul Üniversitesi 1982 Malî Yılı Bütçesinin Edirne Tıp Fakültesi ile il

gili tertiplerinden, 
b) Dekan, Enstitü ve Yüksekokul Müdürleri için; bu maddenin (a) fıkrasındaki temel ilkeye göre Maliye 

Bakanlığınca belirtilecek tertiplerden, 
ödenir. 
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b) Hazine malı olup da yükseköğretim üst kuruluş veya bir yükseköğretim kurumunun hizmetine tah
sis edilmiş bulunan bina ve mallardan gerekli görülenlerin yükseköğretim üst kuruluşlarına veya bünyesine 
girdiği üniversitelere devir veya tahsisi Maliye Bakanlığınca düzenlenir. 

c) Hazine malı olup da bu Kanun kapsamı dışındaki kurumlarla müşterek kullanılmakta olan bina ve 
malların müşterek kullanılması veya bu kurumlardan birine tahsis edilmesi, ilgili Bakanlık ve Yükseköğretim 
Kurulunun önerileri üzerine, Maliye Bakanlığınca karara bağlanır. 

GEÇtCt MADDE 6. — 1982 yılı öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı sonucunda, bu Kanun ile kaldırı
lan veya başka bir yükseköğretim kurumu ile birleştirilen Yükseköğretim Kurumuna girmeye hak kaza
nan öğrenciler, Yükseköğretim Kurulunun kararıyla uygun ve denk bir kuruma yerleştirilirler. 

GEÇtCÎ MADDE 7. — Bu Kanun kapsamına giren yükseköğretim kurumlarından ad, statü ve bağ
lantı değiştirenlerin, her türlü harcamalarının 1982 malî yılı bütçe kanunları ile bu kurumlara ayrılan 
ödeneklerden yapılmasına 1982 malî yılı sonuna kadar devam olunur. 

GEÇtCt MADDE 8. — Komisyonumuz 41 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin geçici sekizinci 
maddesini aynen kabul etmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 9. — Bu Kanun kapsamına giren Yükseköğretim Kurumlarında görevli 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununa tabi öğretmenlerden 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun öğretim üye
liği için belirlediği bekleme süresi dışında kalan şartlan 1987 yılı sonuna kadar yerine getirenler, öğretim 
üyeliğine yükseltilip atanabilirler. Ancak, bu gibilerin yardımcı doçentliğe atanmaları için en az 4, doçent
liğe atanmaları için en az 8, profesörlüğe atanmaları için en az 15 yıl bir kamu kuruluşunda öğretim göre
vi yapmış olması gerekir. 

GEÇİCİ MADDE 10. — Bu Kanun içinde düzenlenen Üniversite, Fakülte, Enstitü ve Yüksekokulların 
rektör, dekan ve müdürlerinin özlük haklan 1982 Malî Yılında; 

a) Rektörler için : 
(1) Mimar Sinan Üniversitesinde, Millî Eğitim Bakanlığının 1982 Malî Yılı Bütçesinin Güzel Sanat

lar Akademisi ile ilgili tertiplerinden; 
2) Marmara Üniversitesi'nde İstanbul İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi 1982 Malî Yılı Bütçesinden; 
3) Gazi Üniversitesinde, Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi 1982 Malî Yılı Bütçesinin özlük 

hakları ile ilgili tertiplerinden; 
4) Yıldız Üniversitesinde, Millî Eğitim Bakanlığı 1982 Malî Yılı Bütçesi'nin İstanbul Devlet Mühen

dislik ve Mimarlık Akademisi ile ilgili tertiplerinden; 
(5) Dokuz Eylül Üniversitesinde, Ege Üniversitesi 1982 Malî Yılı Bütçesinin İşletme Fakültesi ile iligili 

tertiplerinden; 
(6) Akdeniz Üniversitesinde, Ankara Üniversitesi 1982 Malî Yılı Bütçesinin Antalya Tıp Fakültesi ile 

ilgili tertiplerinden; 
(7) Yüzüncü Yıl Üniversitesinde, Atatürk Üniversitesi 1982 Malî Yılı Bütçesinin Van Fen-Edebiyat 

Fakültesi ile ilgili tertiplerinden; 
(8) Trakya Üniversitesinde, İstanbul üniversitesi 1982 Malî Yılı Bütçesi'nin Edirne Tıp Fakültesi ile 

ilgili tertiplerinden; 
b) Dekan, Enstitü ve Yüksekokul Müdürleri için; bu maddenin (a) fıkrasındaki temel ilkeye göre Ma

liye Bakanlığınca belirtilecek tertiplerden; 
ödenir. 
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Yürürlük : 

MADDE 36. — Kanun Hükmündeki bu Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 37. — Kanun Hükmündeki bu Kararnameyi Bakanlar Kurulu yürütür. 

22.6.1982 
Kenan EVREN 
Orgeneral 
Devlet Başkanı 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. Devlet Bak. - Başbakan Yrd. Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
Z. Baykara T. Özal Prof. Dr. t Öztrak M. Özgüneş 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdas 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

İçişleri Bakam 
S. Çetiner 

Dışişleri Bakanı V. 
Ü. H. Bayülken 

Maliye Bakanı 
Kaya Erdem 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ticaret Bakanı Sağ. ve Sosyal Yrd. Bak. Gümrük ve Tekel Bakam 
K. Cantürk Prof. Dr. K. Kılıçturgay Prof. Dr. A. Bozer 

Ulaştırma Bakam 
Prof. Dr. M. Aysan 

Tarım ve Orman Bakanı Çalışma Bakanı V. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bak. 
Prof. Dr. S. Özbek İ. Evliyaoğlu M. Turgut F. İlkel 

Kültür ve Turizm Bakam İmar ve tskân Bakanı Köy işleri ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakam 
f. Evliyaoğlu Dr. Ş. Tüten M. R. Güney Vt özgül 

Sosyal Güvenlik Bakam 
5. Side 
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(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Yürürlük : 

MADDE 36. — Bu Kanun, Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımlanmış olduğu 20 Temmuz 1982 
tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 37. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

• • +mm • • 
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