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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 

1. — Beşir Hamitoğulları'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 taziyet telgrafı Genel Kurulun bilgisine 
sunuldu. 

2. — 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 
Kanun Hükmünde Kararname ile ödeme Güçlüğü 
İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye Bir Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname 
ile; 

ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İş
lemleri Hakkında 35 sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine ve Bu 
Kararnameye İki Madde Eklenmesine İlişkin Kanun 
Hükmünde Kararname; 

Maliye Bakanının istemi üzerine, bir defaya mah
sus olmak üzere Malî İşler Komisyonuna geri verildi. 

3. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirile
rek Kabulüne Dair Kanun Tasarısının tümü üzerin
deki müzakereler tamamlanarak, maddeleri üzerin
deki görüşmelere devam edildi. 

12 Ocak 1983 Çarşamba günü saat 14.00'te top
lanmak üzere Birleşime Saat 19.00'da son verildi. 

Turhan GÜVEN 
Başkan 

Başkanvekili 
M. Talât SARAÇOĞLU Erdoğan BAYIK 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Ali Nejat ALP AT 

Kâtip Üye 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. 21 . 12 . 1967 Tarihli ve 969 sayılı Tarım 

Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü ile Ziraî 
Mücadele ve Ziraî Karantina Genel Müdürlüğüne 
Bağlı Kurum - Okul ve Kuruluşlara Döner Serma
ye Verilmesi Hakkında Kanunun Adının ve 1 inci 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasa
rısı. (1/594) (Başkanlığa geliş tarihi : 7 . 1 . 1983) 
(Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler (ESAS), 
Bütçe - Plan komisyonlarına : 10 . 1 .1983) 

2. 2547 sayılı Kanunun 2708 sayılı Kanunla 
Değişik Geçici 19 uncu Maddesinin Birinci Fıkra

sının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı. (1/595) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 7 . 1 . 1983) (Millî Eğitim 
(ESAS), Bütçe - Plan Komisyonlarına : 10 . 1 . 1983) 

3. 4 . 11 . 1981 Tarihli ve 2547 sayılı Yüksek 
Öğretim Kurumu Kanun Tasarısı. (1/596) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 7 . 1 . 1983) (Milli Eğitim 
(ESAS), Bütçe - Plan Komisyonlarına : 10 . 1 . 1983) 

Rapor 
4. Şevkiye ERSEN Hakkındaki Ölüm Ceza

sının Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (3/20) (S. Sayısı : 287) 
(Dağıtma tarihi : 10 . 1 . 1983) 
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BIRINCI OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

Başkan : Başkanvekili Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : A. Güngör ÇAKMAKÇI, Ali Nejat ALPAT 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Danışma Meclisinin 41 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yap lacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 
başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Devlet Bakanı İlhan Öztrak'ın, Danışma 
Meclisi Anayasa Komisyonunda görüşülmekte olan 
Seçim ve Siyasî Partiler Kanunu ile ilgili 10 Ocak 
1983 Pazartesi tarihli gazetelerde yer alan beyanı hak
kında gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Hükümetin gündem 
dışı söz istemi bulunmaktadır. Hükümet adına Dev
let Bakanı Sayın Öztrak konuşacaklardır. 

Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sayın 

Başkan, Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 
Pazartesi günü gazetelerde yer alan bir konu üs

tünde açılmış olan tartışmalara aç klik getirmek ve 
konuyu bütün açıklığıyla sizlere bildirmek üzere hu
zurunuza gelmiş bulunuyorum. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — İnşallah bundan 
sonra hep böyle olur. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Devam
lı öyle olmuştur. Biraz sabır buyurursanız sayın üye; 
nasıl olduğunu göreceksiniz. 

Değerli üyeler; 
TIME Dergisinin biri yabancı, diğeri Türk olan 

iki muharriri ile iki mensubu ile bundan 15 gün ka
dar önce Bakanlık odamda görüşmüş ve sohbet ni
teliğinde olmak üzere Türkiye'nin bugünkü problem
leri ve ileriye dönük olarak genel seçimlerden sonra 
Türkiye'deki durum konusundaki sorularını cevap
landırmıştım. Konuşma tamamen bir sohbet niteli
ğinde ve onları aydnlatma niteliğinde idi. 

Konuşma esnasında TIME Dergisinin yabancı men
subu bana, bugünkü yönetimin anarşi ve terörü yen
mekte çok başarılı olduğunu, bundan sonraki düşün
celerimizin ne olduğunu ve normal parlamenter dü

zene geçtikten sonra da bu huzur ortamının devam 
edeceğine emin olup olmadığımızı sordu. Ben de ken
disine, Kurucu Meclis tarafından hazırlanan Anaya
sanın Türk Milletinin % 91'inin üstünde «evet» oyla
rıyla kabul edilmiş olduğunu, bunun gelecek için 
büyük bir güvence olduğunu belirttim. Buna ilaveten 
müstakbel gelişmelerin Sayın Cumhurbaşkanımızın 
bildirmiş oldukları takvim çerçevesinde gerçekleşecek 
olduğunu, bundan hiç kimsenin şüphe etmeye hakkı 
olmadığını belirtmiştim. Sözlerime ilaveten, önümüz
de iki önemli yasa olduğunu; Kurucu Meclis ta
rafından hazırlanan Siyasî Partiler ve Seçim Kanunu
nun önemli iki kanun olduğunu, bunların kanunlaş
masından sonra huzur ve güvenle ilgili olarak diğer 
yasal düzenlemelerin de yapılacağını söylemiş ve bun
ların htpsini özellikle Hükümete taalluk edenleri ay
rıntılarıyla anlatmıştım. 

Seçim ve Siyasî Partilerle ilgili olan Kanun çalış
maları hakk nda sormuş olduğu soruya cevaben, bu
nun Kurucu Meclisin yetkisi içinde olduğunu, konu
nun Danışma Meclisinin Anayasa Komisyonunda ha
zırlanmakta olduğunu, Siyasî Partiler Yasası ile Se
çim Kanununun hazırlanan tasarıya göre Danışma 
Meclisi Genel Kurulunda görüşülüp, Millî Güvenlik 
Konseyinden de geçtikten sonra Türk Milletinin yasa
ları olacağını dile getirmiştim. 

Bu konuşma tamamen sohbet niteliğinde olduğu 
için kendileri not tutmamışlardı; ama çok önemli 
olabilir endişesiyle ben bunu masamın üzerine koy
duğum teyp ile tespit ettim. Kendilerinin önünde 
idi, gizli değildi, açıktı; hepsi de teybe tespit edil
miştir. 

Dün çok yoğun çalışmalar içinde olduğum için 
hemen cevap yazmak imkânını bulamadım. Bugün 
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bas na gerekli açıklamayı yaparak yolladım. Açıkla
mayı yapmadan da deşifre edilen teybin metnini oku
dum, onunla iktifa etmedim, teybi kendim de din
ledim; acaba ben yanlış bir kelime kullanmış mı
yım diye. Şükürler olsunki; hiçbir yanlış kelime kul
lanmamışım. 

Ayrıca bu yanlış anlaşılmayı önlemek için de, 
Pazartesi sabahı gazeteleri görür görmez Anayasa 
Komisyonunun Sayın Başkanını aradım. Sayın Baş
kan henüz Ankara'ya teşrif etmedikleri için kendile
riyle konuşma imkânı olmadı. Onun üzerine Komis
yonun diğer bir değerli üyesi ile konuşarak, gazete
lere işin eksik aksettiğini, yanlış yorumlanabileceğini, 
Kurucu Meclisin ve özellikle Danışma Meclisi Ko
misyonunun hareket tarzı üzerinde herhangi bir fi
kir beyan etmemiş olduğumu, bunun böyle değerlen
dirilmesi gerektiğini ve bunun üyelere ve Sayın Baş
kana duyurulmasını rica etmiştim. Herhangi bir yan
lış anlaşılma ve polemiğe meydan vermemek için. 

Sayın üyeler; 
önümüzde çok önemli problemler var. Hiçbirimi

zin yersiz polemikle kaybedecek vakti ve bunu kay
betmeye hakkı yok. Bundan dolayı konuya derhal 
açıklık getirmek istedim. 

Sayın dergi mensupları ile konuşurken Seçim Ka
nunu ve Siyasî Partiler Kanunu üzerinde çok genel 
nitelikte kişisel görüş ve temennilerimi, her Türk va
tandaşının hangi tahminlerde bulunması gerektiği ko
nusunu dile getirerek konuştum; bunlar teybe aynen 
geçmiştir. Dedim ki, «Bu konuda herhangi bir fikir 
beyan etmek doğru olmaz. Hükümet ve Yasama Çi
gan' arasındaki mücamele kurallarına aykırı düşer* 
Aynen teypte bu kelimeler vardır. «Ancak her Türk 
vatandaşı Türkiye'nin 12 Eylülden önce geçirdiği dert
leri düşündüğü zaman çarelerin neler olacağını üç 
aşağı beş yukarı tahmin edebilir. 

Bizim önemli dertlerimizden iki tanesinden birin
cisinin parti içi demokrasinin 12 Eylülden önce ol
maması, ikincisinin ise Meclislerden istikrarlı hükü
metlerin çıkamaması.» olduğunu dile getirdim. «Bunun 
için, yeni hazırlanacak yasalarda bunların göz önün
de tutulacağını tahmin ediyorum.» dedim. 

Bazen çoğul kelime kullanmamın amacı : Kendi 
şahsî fikrim olmadığı içindir. Bu nedenle tekil ke
lime kullanmad m; Türk Milleti bunu yapacak anla
mında çoğulları tercih ettim. Kendilerine aynen şunu 
söyledim : 

«istikrar için belki tahmin ederim Almanya'da 
olduğu gibi baraj sistemi düşünülebilir. İkili baraj 
olabilir.» dedim. Dergi mensubunun baraj oranları 

ı hakkındaki sorusuna da, «Aa, bak buna cevap vere
mem, bu cevabı verirsem, Danışma Meclisinin Anaya
sa Komisyonuna karşı saygısız davranmış olurum.» 
dedim. «Onun için bu konudaki şeyleri ileriye bırak-

I mak gerekir. Metin çıksın; metin çıktıktan sonra 
görüşler ileri sürülür.» dedim. Israrla da görüşlerim, 
çok geniş perspektifte ifade ettiğim iki görüşten iba
ret olduğunu söyledim. Bu iki görüş, parti içi de
mokrasi ve siyasî istikrar sağlayacak hükümetleri 
çıkartacak meclisler; hepimizin birleştiği konulardır 
sanıyorum. Her Türk vatandaşı gibi, Dan şma Mec
lisinin sayın üyeleri de biz de aynı görüşleri herhal
de paylaşıyoruz bunların yöntemleri kanunlar mey
dana çıktığı zaman, tasarılar meydana çıktığı zaman 
ortaya çıkacaktır. 

Hemen bir konuya açıklık getirmek gerekir ki, 
Kurucu Meclis Hakkındaki Kanunun 2 nci madde
sine göre, hiç şüphe yok ki, Siyasî Partiler ve Seçim 
Kanunu Kurucu Meclisin münhas r yetkisindedir. Ku
rucu Meclis yani Danışma Meclisi hazırlayacak, Millî 
Güvenlik Konseyinden geçtikten sonra da Türk Mil-

I letinin malı olacaktır. Bu konuyu çok açık ve seçik 
olarak ifade ettim. 

I Hemen bir konuya daha değinmek isterim. Bu 
konulardaki konuşmalar, zannediyorum ki, gazeteler
de sık sık yer almakta, hatta Danışma Meclisimizin 
sayın üyeleri dahi bu konuda fikirler beyan etmek
tedirler; en tabiî haklarını kullanarak. Danışma Mec
lisimizin Anayasa Komisyonunun Sayın Başkanının 
da zaman zaman, gerek Anayasa Tasarısı Komisyon
dan çıkmadan Anayasa konusunda gerek bu tasarı
lar hakk nda bu şekilde beyanları olmuştur. Benim 
bu beyanım da sadece ve sadece edindiğim tecrübe
nin ışığı altında yapmış olduğum kişisel tahminler
dir ve böyle olduğu da açıkça söylenmiştir ve teybe 

I geçmiştir. 

Hemen tekrar belirteyim ki, Hükümet içinde Siya
sî Partiler ve Seçim Kanunuyla ilgili hiçbir çalışma 
yapılmamaktadır. Ancak, Danışma Meclisinin önüne 
Komisyon tasarısı geldiği zaman, herkes gibi biz de 

I o tasarı hakkında kişisel olarak düşüncelerimizi tes
pit eder; eğer bu görüşlerimiz sorulursa onları söy
leriz veya bir vatandaş gibi gerektiğinde dilek ve te
mennilerimizi söyleyebiliriz. Bu, her vatandaşın ve 
Danışma Meclisi üyesi olan her muhterem arkadaşın 

I ne kadar muhterem hakk'ysa, aynı derecede bizim 
I de, benim de en tabiî hakkımdır. 

Bir konuya daha açıklık getirmekte yarar görüyo-
I rum. 

478 — 



Danışma Meclisi B : 41 12 . 1 . 1983 O : 1 

Vaktimizi, Danışma Meclisinin yetkisi içinde olan 
konuları incelemekle geçirip heba etmiyoruz. O ka
dar çok konu üzerinde çalışmak zorundayız ki, dün 
hemen basma açıklama yapmak fırsatını dahi bula
madım; çünkü acele yetiştireceğimiz bazı konular 
vardı. 

Bu bakımdan bankerler vesair konularda gecik
meler olduğu yolundaki eleştirileri ben oldukça hak
sız eleştiriler olarak (Yüksek müsaadeleriyle) nitele
mek zorundayım. 

Sözlerimi bitirmeden evvel bir hususu tekrar be
lirtmek isterim. Gerek Siyasî Partiler Kanunu, gerek
se Seçim Kanunu, Kurucu Meclisin münhas r yetki
sindedir, biz Hükümet olarak bu konu üzerinde hiç
bir çalışma yapmadık. Ancak, kişisel tahmin ve fikir
lerimizi söylemek de en tabiî hakkımız olduğunu ka
bul buyuracaksınız. 

Her türlü yanlış anlaşılmayı önlemek için konuş
mamı banda almış bulunuyorum. Danışma Meclisi
nin fikir beyan eden sayın üyeleri eğer Komisyona 
telefon açıp açmadığımı, ilgi gösterip göstermediğimi 
sormak lütfunda bulunsalardı, lüzumsuz yere vakit 
kaybettiren haksız eleştiriler yap lmaz ve hatta san
ki başka çalışmalar yapılıyor da Danışma Meclisi
nin iradesi üzerinde bir irade varmış izlenimi uyandı-
rılmazdı. Bunu önlemek için telefon açmak görevimi 
hemen yerine getirdim. Eğer Sayın Başkan ve diğer 
üyeler beni aramış olsalardı, yine aynı şeyi tekrar 
ederdim. 

Onun için bir noktayı yani tartışma konusu olan 
hususu açıklıkla tespit etmek, gereksiz tartışmalarla 
vakit kaybetmemek ve Kurucu Meclisin bir kanadı 
olan Danışma Meclisine karşı bir göreve müdahale 
izlenimi uyandıracak her şeyin ortadan silinmesi en 
tabiî arzumuzdur hepimizin. 

Bunun böylece tescil edilmesi için, basına yaptı
ğım açıklamayla yetinmedim, derhal huzurunuza ge
lerek konuyu bütün açıklığıyla dile getirmek istedim. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

2. — Muzaffer Ender'in, Ankara'da at arabaları
nın çalışmalarının yasaklanması konusunda gündem 
dışı konuşması. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; bir gündem d şı söz 
istemi daha bulunmaktadır, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Meclisimizin bugünkü Birleşiminde «At arabaları 

konusunda» gündem dışı bir konuşma yapmak istiyo
rum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Muzaffer ENDER 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Ender. 
Sayın Ender, konuşma süreniz beş dakikadır efen

dim. 
MUZAFFER ENDER — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin değerli üyeleri; 
Şüphesiz hepimiz ülkemizi modern Batı ülkeleri 

seviyesinde görmek ve Türk Milletinin de Batılı bir 
anlayış ve düzen içerisinde yaşad ğını bütün dünya
ya göstermek isteriz. 

Aziz Atatürk'ün Onuncu Yıl Nutkunda milletimi
ze aşıladığı büyük heyecanı nesiller boyunca yaşat
mak ve O'nun hedeflerinden ayrılmamak zorunda
yız. Ancak, bu hedeflere ulaşırken, toplumumuzun 
bugüne kadar gelen yaşantısının doğurduğu bazı güç
lüklerle karşılaşacağımız ve bu güçlükleri yenebilmek 
için de sabır ve anlayışla hareket etmemiz gerekece
ği bir gerçektir. 

İşte ben bugünkü konuşmamda, modernleşen Türk 
toplumunun günlük hayatında s k sık gözlerimizi ve 
kafamızı rahatsız eden; ama zamansız ve yanlış çö
züm şekliyle binlerce aileyi perişan kılacak bir konu
yu; at arabacılığı konusunu huzurlarınıza getirmek 
istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ankara 11 Trafik Komisyonu 3.9.1981 tarih ve 

1981/274 sayılı kararıyla at arabalarının 31.12.1982 
tarihinden itibaren piyasada çalışmalar nı yasaklamış
tır. Şu anda Ankara'yı ilgilendiren bu karar yakın
da şüphesiz ki bütün Türkiye'de uygulanacak ve 
asırlardan beri sürüp gelen bu meslek, beraberinde 
birkaç mesleği de mazinin derinliklerine gömerken, 
ülke çapında onbinlerce kişi daha işsiz kalacak ve 
onbinlerce aile hayat mücadelesinde perişan olacak
tır. 

Sayın üyeler; 
Türkiye'ye Batının bazı özellikleri getirilir, mede

nî bir görünüm yaratılmaya çalışılırken, hemen her 
zaman unuttuğumuz çok önemli bir nokta oluyor. 
O da, yeni düzenlemenin uygulanabilmesi için gere
ken tedbirleri önceden almamış olmamız ve her şeyi 
ceza yoluyla halletmeye çalışmamadır. 
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Mesela; belediyeler caddeleri temiz tutmak ister; 
ama kilometrelerce gidersiniz bir çöp kutusuna rast
layamazsınız. Trafik- yol kenarlarına araba parkettir-
mez; ama bütün bir şehri dolaşır park yeri bulamaz
sınız. işte at arabaları için alınan karar da böyle ol
muştur. 

At arabalarının şehir trafiğinde yarattığı çirkin 
manzarayı elbette hiçbirimiz tasvip etmeyiz; fakat 
asırlardan beri sürüp gelen bu mesleği bir kararla 
ortadan kaldırırken, yaratacağı sorunları da önceden 
hesaplamak ve tedbirini almak gerekirdi. Arabacı-
sıyla, araba tamircisiyle, saracıyla, nalbantıyla bu 
meslekten geçinen binlerce aile bu kış mevsiminde 
nasıl yaşayacak? Eldeki hayvanları nasıl beslenecek 
ve ne yapılacak, arabalar odun diye sobada mı ya
kılacak? Bu kararla birlikte bu soruların çözümünü 
de getirmek gerekirdi. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bugünün at arabacısı her gün gazete okuyan, 

evinde televizyon seyreden bir kafa yapısına, ülkesi 
ve milleti için her şeyini feda edecek bir millî karak
tere sahiptir. Uzun yıllardan beri sürdürdükleri ve 
rızk kapısı olan meslekleri bir kararla ortadan kaldı
rılıp, şu kış kıyamet gününde aileleri ve hayvanlarıy
la perişan bir duruma sokulurlarken bile Devletine 
isyan etmiyor, hatta itiraz bile etmiyor. Sadece, «Mil
yarlık yardmlarla büyük şirketleri kurtarma gayreti
ne giren, milyarlarca parayı dolandıran bankerler için 
aylarca Meclisimizi meşgul eden ve hâlâ etmekte olan 
güçlü Devletimiz, biz çoluk çocuğumuzun rızkı için 
namusuyla çalışan binlerce aileyi geçindiren araba
cılara da anlayışlı davransın. Bize uzun vadeli kredi 
sağlasın, biz de nakliyeciliği modern bir hüviyete 
sokup motorize olalım.» diyorlar. 

Gerçekten, bu konuda Hükümetin alacağ' olum
lu bir karar binlerce aileyi geçim sıkıntısından kur
taracak ve bütün Türkiye'yi ilgilendiren bu konuyu en 
iyi şekilde temelden halletmiş olacaktır. 

Devlet, meslekleri kaldırılan bu insanları ortada 
bırakıp bir işsiz, aç ve sefil kitle daha yaratmamalı, 
kefaletle veya kredi sağlayarak, kimseyi dolandırma
dan, namusu ve şerefiyle geçimini temin eden, mo
dern bir anlayışla Devletinin kanunlarına saygı gös
teren, modern çağa gönülden ayak uydurmayı ar
zulayan bu insanlara, bankerlerden ve büyük şirket
lerden daha önce yardımcı olmalıdr. 

Şu andaki durumuyla Ankara Valiliğinin; fakat 
Türkiye çapındaki çözümü için Çevre Müsteşarlığı
nın konuya önemle eğileceğini umar, Yüce Meclise 
en derin saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ender. 
3. — Romanya Hükümetinin davetlisi olarak 18-21 

Ocak 1983 tarihleri arasında Romanya'ya gidecek 
olan Dışişleri Bakanı llter Türkmen'e, Millî Savun
ma Bakanı Ümit Halûk Bayülken'in vekillik etmesi
nin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi. (3/516) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, gündemin sunuşlar bö
lümüne geçiyoruz. Bu bölümde Cumhurbaşkanlığı tez
kereleri var, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Romanya Hükümetinin davetlisi olarak 1 8 - 2 1 

Ocak 1983 tarihleri arasında Romanya'ya gidecek 
olan Dışişleri Bakanı llter Türkmen'in dönüşüne ka
dar; Dışişleri Bakanlığına, Millî Savunma Bakanı 
Ümit Halûk Bayülken'in vekillik etmesinin, Başba
kanın teklifi üzerine uygun görülmüş olduğunu bilgi
lerinize sunarım. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
4. — Mazereti nedeniyle 3-11 Ocak 1983 ta

rihleri arasında İngiltere'ye gidecek olan Ulaştırma 
Bakanı Mustafa Aysan'a, Bayındırlık Bakanı Tahsin 
Önalp'in vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/517) 

BAŞKAN — Bir diğer Cumhurbaşkanlığı tezke 
resini okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Mazereti nedeniyle izinli olarak 3 - 1 1 Ocak 1983 

tarihileri arasında İngiltere'ye gidecek olan Ulaştırma 
Bakanı Prof. Dr. Mustafa Aysan'ın dönüşüne kadar; 
Ulaştırma Bakanlığına, Bayındırlık Bakanı Dr. Tahsin 
Önalp'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine 
uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
5. — Anayasal Düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs 

suçundan ölüm cezasına hükümlü îlyas Has'a alt dava 
dosyasının tashihi karar talebi nedeniyle Millî Savun
ma Bakanlığına tevdi edilmek üzere iade edilmesine 
dair Başbakanlık tezkeresi. (3/512) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Başbakanlığın bir tez
keresi var, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
İLGİ : 16.12.1982 gün ve 19 - 301 - 16310 sayılı 

yazımız. 
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1. Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs 
suçundan ölüm cezasına hükümlü îlyas Has'a ait dava 
dosyası ilgi yazımız ekinde gereği yapılmak üzere su
nulmuştu. 

2. Hükümlü Vekili. Av. Kasım Sönmez 3.1.1983 
günlü dilekçesiyle tashihi karar talebinde bulundu-

1. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkın
da Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim Ko
misyonu Raporu. (1/464) (S. Sayısı : 293) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; gündemin «Kanun ta
sarı ve teklifleriyle, komisyonlardan gelen işler» bö
lümüne geçiyoruz. 

Yüksek malumları olduğu üzere, geçen Birleşimde 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname üzerinde hazırlanmış Tasarının 
görüşülmesine başlanmış ve 10 uncu maddesine kadar 
görüşmeler tamamlanmıştı, Görüşmelere bu kaldığı 
noktadan devam ediyoruz efendim. 

Komisyon ve Hükümet lütfen yerlerini alsınlar. 
Komisyon ve Hükümet hazır. 
Hükümet Temsilcisinin yetki belgesi tamam. 
Sayın üyeler; 10 uncu madde üzerindeki verilen 

önergeler görüşmesinin bir kısmı tamamlanmıştı, Sayın 
Uzunoğlu ve Sayın Uyguner'in bu maddeyle ilgili 
bir önergesi var, okutuyorum efendim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Hükmünde Kararna

menin 10 uncu maddesinin 9 uncu bendinin aşağıdaki 
yazılı şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Bahtiyar UZUNOĞLU M. Fevzi UYGUNER 

Bend : Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler Akademi
sine bağlı Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulundan 
ve Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksekokulunun adı
nın değiştirilmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağla
nan Basın - Yayın Yüksekokulundan. 

BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu, bir açıklama ya
pacak mısınız efendim? 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Müsaade ederseniz 
çok kısa olarak arz etmek istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkan, çok 

değerli arkadaşlarım; 

(1) 293 S. Sayılı Basmayazı 10.1.1982 tarihli 40 in
ci Birleşim tutanağına eklidir.; 

ğundan, hükümlüye ait dava dosyasının Millî Savun
ma Bakanlığına tevdi edilmek üzere Başbakanlığa iade 
edilmesini arz ederim. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

Bu vermiş olduğumuz önerge (g) bendiyle ilgili 
olarak, daha önce aynı maddenin (a) bendi ile ilişkili 
bulunmaktadır, (a) bendiyle ilgili önergemizde, burada 
sayılan öğretim kurumları arasında Bankacılık ve Si
gortacılık Yüksekokulunu çıkarıyorduk ve onu (g) ben
di olarak şu arz ettiğim şekilde «Ankara İktisadî ve 
Ticarî İlimler Fakültesine bağlı Bankacılık ve Si
gortacılık Yüksekokulundan Gazetecilik ve Halkla İliş
kiler Yüksekokulunun adının değiştirilmesiyle oluştu
rulan ve Rektörlüğe bağlanan resmî Basın - Yayın 
Yüksekokulundan» şeklinde tespit ediyorduk. 

Çok kısa olarak hafızalarınızı tazelemek için arz 
etmek istiyorum; eskiden Ankara İktisadî ve Ticarî 
İlimler Akademisi içinde* mevcut olan ve uzun za
mandan beri hizmet vermiş bulunan Bankacılık ve Si
gortacılık Yüksekokulu bu defa YÖK Tasarısıyla or
tadan kaldırılmıştır. Bu, bir ihtiyaç olarak benimsen
miş ve ona göre bu öğretim kurumu tesis edilmişti. 
Okulun asıl gayesi, bir yerde ilmî olarak eğitim ver
mekle birlikte, bankaların ve özellikle; altını çizerek 
söylüyorum, sigorta şirketlerinin içinde bulunduğu ele
man darlığına bir çare olmak üzere kurulmuştu. 

Bugün yurdumuzda gelişmemiş bulunan sigorta en
düstrimizin istifadesine hazır vaziyette eleman yetiş
tiren herhangi bir öğretim kurumu yoktur. Eskiden bi
zim de üye bulunduğumuz RCD'nin fTahran'daki Si
gortacılık Yüksekokulundan yetişenlerle ve bir de si
gorta şirketlerinin özel olarak kurmuş bulunduğu Si
gorta Enstitüsünden mezun olan, kendi memurları için 
kurulmuş olan Enstitüden mezun olan kişilerle bu ih
tiyaç karşılanıyordu. Ancak şunu ifade etmek isterim 
ki; geçenki konuşmamada da bunu vurgulamıştım, si
gortacılık sadece sigorta bilgisi ile teçhiz edilmeyi ge
rektirmez. Bunun yanında tamamlayıcı bilgilere de 
sahip olmak ve özellikle Sigorta Hukukunu, Ticaret 
Hukukunu da bilmek lazım gelir. Bu ise, ancak bir 
öğretim kurumunda okutulur ve öğretilir. 

Bir sayın üyenin söyledikleri gibi, bu okul; benim 
şahsî kanaatim odur, ama kişilerin kanaatlerini de 
hürmetkarım, hiç mi hiç fuzulî olarak kurulmuş bir 
okul değildir. Elbetteki bu okul kendi fonksiyonlarını 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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icra etmiştir ve temel eğitimden de asla yoksun de
ğildir. Burada belki bir ihtisaslaşma görülebilir, ama 
zaten Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulunun ku
rulmasındaki gaye de bu; ihtisaslaşmanın içinde kendi 
ihtisas alanında elemanlarını yetiştirmek, endüstriye 
bir katkıda bulunmak, kazanç sağlamak. 

«Bu Okulda idarî bilimler de okutuluyor» dendi. 
Elbette okutulacaktır. Biraz önce de arz etmiştim; 
sadece sigorta okutulacak değil, sigorta ile birlikte 
bunu tamamlayan diğer bilim dalları da elbette bura
da okutulacaktır. Bugün bir maliye ile işletme ile ik
tisatla ilgili bir öğretim kurumunda dahi iktisadî coğ
rafya okutulur, sosyoloji okutulur, ziraî coğrafya oku
tulur; bunların hepsi birbirini tamamlar. 

Kısaca sözlerimi bağlamak istiyorum. Bu Banka
cılık ve Sigortacılık Okulunu tensiplerinizle tekrar ihya 
edelim, (eskiden vardı) ve Ankara iktisadî ve Ticarî 
tümler Fakültesine bağlı yüksekokul olarak tekrar ku
ralım diye düşünüyoruz. Takdirlerinize arz eder, say
gılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uzunoğlu. 
HAMZA EROĞLU — Efendim, ben önergenin 

aleyhinde konuşacağım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Eroğlu. 
HAMZA EROĞLU — Sayın Başkan ve sayın 

üyeler; 
Geçen toplantıda da izah ettim, ben bu müesse

senin içerisinden geliyorum, 20 yıldan fazla süre bu 
müessesede öğretim üyeliği yaptım ve bu müessesenin 
Başkanlığını da yaptım. Bu müesseselerin nasıl bir ku
ruluş geçirmekte olduğunu safha safha gördüm ve 
müşahade ettim. Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekoku
lu, eski özel Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler Yük
sekokulunun isim değiştirilmesiyle olmuştur, Özel yük
sekokulların resmî yüksekokul haline dönüştürülmesi 
sonucu bu hale getirilmiştir. 

Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulunun müf
redat programı incelendiğinde, (ben o müfredat prog
ramlarını bir bir inceledim, zamanında inceledim ve 
o zaman da bu yüksekokulun kuruluşunun karşısın
da oldum.) İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisinde 
verilen derslerden önemli farklılık göstermemektedir. 
Gösterilen önemli farklılık şudur : 

Bir dersin muhtevası alınmıştır, başlıkları bölün
müştür, ayrı ayrı ders isimleriyle ortaya yeni bir 
müessese çıkarılmıştır. Bu, yanlış ve hatalı bir yol
dur; bu hatalı yolun sonucu bu müessese ortaya çık
mıştır. Esas itibarıyla, bu tür (Eğer gerekir ise) ihtisas 

müesseseleri, modern üniversitesi fonksiyonuna uyum 
içerisinde olan kademeli eğitimin üçüncü kademesinde, 
yani mastır ve doktora seviyesinde verilmesi gerekir. 
Mastır ve doktora seviyesinde verilmesi gereken eği
timin, «uzmanlık eğitimidir» diye birinci ve ikinci 
kademede verilmiş olması, hatalıdır, yanlıştır, modern 
üniversite anlayışına da ters düşmektedir. 

Bankacılık ve sigortacılık ile ilgili bilgiler, bugün 
işletme bölümlerinde ve ekonomi (İktisat) bölümlerin
de, hatta idarî ilimler bölümlerinde de verilmektedir; 
dozajı, her birimin, her branşın özelliğine göre değiş
tirilmektedir. 

Dün arz ettiğim gibi, bugün de ısrar ediyorum ve 
rica ediyorum, lütfen sunî bir şekilde yükseköğretim 
kuruluşlarının kurulmasına imkân vermeyelim; YÖK, 
bir disiplin ve düzen içerisinde bütünü ile birlikte 
üniversitelerini yeni baştan bir reform halinde düzen
lenmesini ele almıştır ve bu tür yüksekokullara imkân 
ve fırsat vermemiştir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkanım, lehin

de. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Uyguner. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değer

li üyeler; 
Geçen oturumda, görüşmekte olduğumuz 11 inci 

maddenin üçüncü bendinde bir önergemiz takdim 
edilmiş ve Yüce Heyetinizin oylarıyla 'kabul buyu-
rulmuştuj 

Buna göre, 11 inci maddenin (a) bölümünün üçün
cü paragrafında «Malî Bilimler ve Muhasebe Yüksek
okulu, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu'nun» 
kısmının bu bölümden çıkarılması hususundaki öner
gemiz kabul buyurulmuş'tu. Şimdi, ikinci önergemiz 
bunun devamı mahiyetindedir. Yani, aynı bölümün 
(g) bendinde «Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler Fa
kültesine Bağlı Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekoku
lu ve Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksekokulu'nun, 
adının değiştirilmesini oluşturan Rektörlüğe Bağla
nan Basın Yayın Yüksekokulundan», şeklinde değiş
tirilmesini önermekteyiz. Yani, geçen oturumda Yüce 
Heyetinizce kabul buyurulmuş olan önergemizin 
İkinci safhası oluyor, oradan alıyoruz, bu (g) bendine 
«Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu»nu intikal 
ettirmiş oluyoruz. 

Değerli Hocam Eroğlu, veciz bir şekilde kendi 
düşüncelerini izah ettiler; ancak, son zamanlarda 
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üzerinde çok durulan bir konu vardır, ben bu ko
nuyu açıklamak üzere huzurlarınıza gelmiş bulunu
yorum t 

Yurdumuzda yükseköğretim yaygınlaştırılmıştır; 
hem yurt çapında yaygınlaştırılmıştır, hem de çeşitli 
fakültelere ve bölümlere, uzmanlık dallarına yayılmak 
suretiyle yaygınlaştırılmıştır. Fakat zamanla görül
müştür ki, 'bunlardan birçoğu çok nazari kalmak
tadır, uygulama ile ilgili bulunmamaktadır ve bura
lardan yetişen çocukların memlekette çalışma imkânı 
bulunmamaktadır. Buna bir çare aranmış ve son za
manlarda bulunan çare; üniversitelerle (YÖK'ün ku
ruluş sebeplerinden 'birisi de budur) Hükümet arasın
da, sorunlar arasında sıkı bir işbirliği yapılmak su
retiyle, ihtiyaca göre eleman yetiştirme konusu ele 
alınmıştır ve bu yolda adımlar atılmaktadır. 

Şimdi, konumuz olan Bankacılık ve Sigortacılık 
Yüksekokulu da, 'bu 'birimlerden birisidir. Bugün 
memleketimizde bankacılık alanında, geçen oturumda 
da arz ettiğim gibi, geri kalmış durumdayız. Banka
cılığımız, ne Batı Avrupa seviyesindedir, hatta ne 
de Ortadoğu ülkeleri seviyesindedir. Bu alanda iler
lemeler kaydetmek, atılımlar yapmak mecburiyetin
deyiz ve bu da şüphesiz, bu alanda iyi eleman, bil
gili eleman yetiştirilmesine bağlıdır. Keza, sigorta
cılık konusunda da pek ilerlemiş bir durumda deği
liz, bu alanda da geri kalmış durumdayız, bunu da 
telafi etmek zorundayız; şüphesiz bu da, iyi yetiş
tirilmiş uzman elemanlar eli ile yürütülmesi gereken 
bir çalışma alanıdır. 

Şimdi burada, kanaatımızca Bankacılık ve Sigor
tacılık Yüksekokulu tamamen uygulamaya yönelik, 
uygulamacı yetiştirecek; yani harikalarda fiilen görev 
alacak, sigorta kuruluşlarında fiilen görev alacak ele
manlar yetiştirmek üzere kurulmuş kuruluşlardır, öğ
retim müesseseleridir. Bu yönü ile memleketimiz için 
çok faydalıdır ve yeni yeni semerelerini vermeye baş
lamıştır. 'Biz şimdi ne yapıyoruz? Tamamen uygula
maya yönelik, yani bugünün icaplarına uygun bir bi
çimde gelişen bir müesseseyi kapatıyoruz ve yine 
nazarî alanda bilim veren İktisadî ve İdarî Bilimler 
Fakültesi haline dönüştürüyoruz; yani onun içerisin
de kaybolacak. Halbuki böyle olacağına, tamamen 
uygulamaya yönelik, bankacılık hizmetlerinde, sigor
tacılık hizmetlerinde fiilen görev alacak elemanları 
buradan yetiştirmemizde büyük fayda vardır. Bu se
beple de, bu okulun muhafazasında 'büyük faydalar 
bulunmaktadır. 

Sayın Hocamız, gayet güzel bir şekilde «Bu, li
sansüstü eğitim ile de verilebilir, esas amaç böyle ol
malıdır.» diye ifade buyurdular. Burada amaç, li-
sanstüstü eğitim değil, uygulamacı yetiştirmektir. Li
sansüstü eğitim yapan bir kimsenin, gidip de bir 
banka memurluğunu ka'bul etmesi oldukça güçtür. 
Buradan yetişecek eleman, gidecektir bankalarda en 
alt kademeden başlayarak göreve başlayacak ve kı
demi ile çalışması ile derece derece yükselecek ve 
üst kademelere kadar gelecektir. 

Bu sebeple, pratik bakımdan Bankacılık ve Sigor
tacılık Yüksekokulu olarak çalışmasının büyük fay
dalar sağlayacağına inanmaktayım. Önergemizin ka
bulünü yüksek takdirlerinize arz eder, saygılar su
narım* 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Komisyon, Sayın Uzunoğlu'nun önergesine; 

ki, bu konuda 'bir başka önerge de vardı, ona katıl
madığınıza dair yazınız var, buna da katılmıyor mu
sunuz?.. 

MlfLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, bu, bünyede 
değişme meydana getiriyor. Bağlanması bakımından, 
organik bağ bakımından Komisyonumuzca uygun gö
rülmedi. Bu konuda daha teknik bilgileri YÖK Tem
silcisi arkadaşımız verecektir efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Temsilci, buyurun efendim. 
YÖK TEMSİLCM KEMAL KARHAN — Sa

yın Başkan, sayın üyeler; 
Üniversitelerin çeşitli kuruluşlarının düzenlenme

sinde bazı ilkeler 'benimsendi; İktisadî, idarî bilimler 
fakülteleri içinde sosyal bilimler konuları kapsandı. 

Bundan önce çeşitli üniversitelerde çeşitli yönler
de yükseköğretim kuruluşları kurulmuştu. Bunların 
bir kısmı fakülteler, bir kısmı da yüksekokullar ha
linde bu ımeslekleri sürdürüyorlardı. Türkiye'de 58 
çeşit fakülte vardı. Biz, bu düzenleme yapılırken, 
Hükümetle yaptığımız ortak çalışmalarda fakülte sa
yısını 16'ya indirdik. Ta'biî hu arada, çeşitli yük
seköğretim kuruluşlarını da fakülteler içinde erittik. 
Mühendislik fakülteleri, iktisadî - idarî bilimler fa
külteleri, bunların en kapsamlılarını teşkil etti. Tabiî 
sigortacılık ve bankacılık çeşitli düzeylerde eğitile
bilir. Bu programın İktisadî - İdarî Bilimler Fakül
tesi içinde sürdürülmesine hiç bir engel yoktur. 

Her dalda ayrı bir yükseköğretim kuruluşunun 
kurulması, yapılan düzenlemeye büyük aksaklıklar 
getirdiğinden, maalesef katılamıyoruz efendim. 

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

NAZIM ÇÖKER — Sayın Başkan, bu kuruluşun 
kurulmasına katılmamıştık, bağlantısının değiştiril
mesine de katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; Sayın Uzunoğlu'nun önergesine Ko

misyon ve Hüümet katılmadıklarını beyan etmişler
dir. Dikkate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza 
sunuyorum efendim. Dikkate alınmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Dikkate alınması kabul edilme
miştir.. 

Sayın üyeler; bu 10 uncu maddeyle ilgili Sayın 
Âyanoğlu'nun yeni bir önergesi var, okutuyorum efen
dim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 293 sıra sayılı Kanun Hük

münde Kararnamenin 10 uncu maddesinin (a) fıkra
sına aşağıdaki ibarenin eklenmesini arz ve teklif ede
rim, 

Nurettin ÂYANOĞLU 

«Kastamonu Orman Fakültesi» 
BAŞKAN — Sayın Âyanoğlu, önergenizi izah 

edecek misiniz?.. 
NURETTİN ÂYANOĞLU — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buvurun. 
NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkan, 

saygıdeğer ar'kadaşlarım; 

Maddenin bugünkü Ve daha evvelki müzakere
leri sırasında, bir önergeyle veya bir teklif ile fakülte 
kurulmasının doğru olmayacağını 'beyan eden arka
daşlarımız oldu yapılan konuşmalar ve YÖK Kanu
nunu da 'bilerek, 'konuşmama başlıyorum. 

Biz burada kanun yapıcıları olarak, inandığımız 
ve memleketin ihtiyacı olan konuları dile getirmek 
mecburiyetindeyiz. Dün de bir önerge reddedilmiş, 
bir önerge kabul edilmiş olmasına rağmen; Türki
ye'de iki tane orman fakültesi vardır. Benim kanaati
me göre de bugün için orman yüksek mühendisine de 
ihtiyaç vardır. 

Kastamonu ili, tarih öncesi çağlardan zamanı
mıza kadar pek çok kavimlere, devletlere yerleşme 
merkezi olmuş, kurulan devletlerin merkezliğini 
yapmış, zaman zaman ticarî, iktisadî ve ilmî merkez 
haline gelmiştir. 1'885 yılında Kastamonu'da idadi 
olarak bugünkü lise, 1869 da da sanat enstitüsü açıl
mıştır. Türkiye'nin en eski lisesi Kastamonu'dadır. 
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Bugün ülkemizde, Ankara ve İstanbul hariç, di
ğer bazı illerimizde de birer üniversite bulunuyor. 
Üniversite bulunmayan bazı illerimizde de, onlara 
bağlı fakülteler, okullar vardır. Kastamonu bunlar
dan mahrumdur. Bizim beldenin çocukları devamlı 
olarak dışarıya gidip okumak zorunda kalmaktadır-
lar, 

Fakülteler, o'küttükları öğrenciler bir yana, kurul
dukları yerlere bilimsel açıdan merkez olmaktadır
lar. Laboratuvar durumuna geliyor, ayrıca bu mek
tepler illere akademik bir özellik kazandırıyor. Şeh
rin yapısı, havası değişiyor, nüfus bakımından ol
masa bile, akademik yönden bir seçkinlik geliyor. 

Kastamonu'da orman, veteriner, ziraat fakültele
ri açılabilir. Üçü birden olmasa bile, Orman Fa
kültesi mutlaka açılmalıdır. Orman yönünden mem
leketin en zengin iliyiz. 727 197 hektar orman saha
sı vardır. Hayvancılık yönünden de önemli bir po
tansiyelimiz vardır. Nitekim, bir et kombinası da 
bu amaçla Kastamonu'da kurulmuştur. 

Kastamonu'da bir orman fakültesi açılması yük
sek oylarınızla gerçekleşirse, bina sorununun da şu 
şekilde çözümlenebileceğini arz etmek istiyorum. Bi
zim Kastamonu Göl ovasında iki okul vardır. Toplam 
arazileri 2 bin dönüm dolayındadır. Dershane, idare 
ve laboratuvar binaları, yurt binaları ihtiyaçtan faz
ladır. Hatta ziraat ve veteriner fakülteleri bile açılsa, 
altyapıları da hazırdır. Bu okullar; eskiden öğretmen 
okuluydu, meslekî lise olarak tedrisata devam etmek
tedir. 

Kastamonu ili bütün kuruluşların başmüdürlükle
rinin toplandığı bir ildir. 13 kazası ve hatta nahiye
lerinde işletme müdürlükleri • olup, yukarıda arz etti
ğim gibi, geniş bir orman sahasına sahiptir. İstanbul 
Orman Fakültesi talebeleri Kastamonu'ya gelip sta
jını yapmaktadırlar. 

Sayın Hocam da beni bağışlasınlar, Kastamonu'da 
bir orman fakültesinin açılmasına dair önergemi tak
dirlerinize sunarken önergemin kabulü yönünde oy 
kullanmanızı saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Âyanoğlu. 
EVLİYA PARLAK — Sayın Başkan, önergenin 

aleyhinde söz rica ediyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
EVLİYA PARLAK — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlar; 
Bir sene önce çıkarılan 2547 sayılı Kanunun ama

cına uygun olarak Hükümete verdiğimiz yetki çer
çevesi içerisinde, altı ay önce Türkiye'nin eğitim sek-
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töründeki, özellikle yükseköğrenim düzeyindeki, ge
rek öğretim üyesi, gerekse araç-gereç ve diğer hiz
met ve sosyal binaları yönünden genel bir değerlen
dirmesiyle birlikte gelecekte Türkiye'deki personel re
jimini de etkileyecek, yetişecek yeni nesillerin işsiz; 
fakat diplomalı olmamaları için bir planlama çerçe
vesi içinde ilgili Yükseköğretim Kurumu Kanununun 
amaçlarına uygun olarak gerekli incelemelerden son
ra bir düzenleme yapılmış ve Türkiye'de dengeli bir 
şekilde 27 üniversite ve bu üniversitelere bağlı çok 
sayıda fakülte ve yüksekokul oluşturulmuş olduğu
nu görüyoruz. 

Bu üniversite sayısının 27'ye çıkarılması, fakülte 
ve yüksekokulların sayıca artırılmış olması, Kararna
menin ilk yayınlandığı aylarda büyük çapta şu yön
den tenkide uğramıştır; özellikle üniversite çevrele
rinde bu olmuştur. «Efendim, mevcut üniversiteler, 
fakülteler yeterli sayıda eleman bulamaz iken, yeterli 
sayıda araç ve gereç bulamaz iken, dershane bulamaz 
iken, yeni üniversiteler niye kuruldu, yeni fakülteler 
niye açıldı, yeni yüksekokullar niye artırıldı?» şek
linde tenkitlerle karşı karşıya kalındığı görülmüştür. 
Aradan altı ay geçtikten sonra, biz burada bütün bu 
esasları unutuyor, kaliteyi düşürücü olan; daha önce
ki tenkitleri de unutarak, birer önergeyle yeni fakül
teler, yeni yüksekokulları açmaya yönelik bir eğilim 
içine girmiş bulunuyoruz. 

Bu durum 12 Eylül öncesinde Millî Eğitim Ba
kanlığının ilk, orta, lise ve dengi okulları için söz 
konusu olmuştu. O tarihlerde hiçbir hesaplama yapıl
madan, politik amaçlarla çok sayıda ortaokul ve hatta 
lise ve dengi okullar açıldığı bilinen bir gerçektir. 

Aynı dönemlerde açılan bu okullar 12 Eylül son
rasında bugünkü Hükümetimiz döneminde yeni bir 
tespite, incelemeye ve araştırmaya tabi tutulmuş ve 
Devlete gider yönünden sadece yük olan, bunun kar
şılığında yeterli değerde hizmet veremeyen okulların 
birçoğu kapatılmıştır. 

Bence Yüksek öğretim Kurulu olsun, Devlet 
Planlama Teşkilatı olsun, Hükümetimiz olsun, 6 ay 
önce bu Kararnameyi hazırlarken herhalde Türki
ye'nin mevcut kapasitesini de her yönden değerlen
dirmiştir. Altı ay geçtikten sonra bu kadar geniş bir 
kapasite doğmuşsa, ben şahsen hayret ediyorum, in
şallah öyledir. 

Bunun için Genel Kurulumuzun bu konuda veri
len bu türlü önergelerle yeni fakülte ve yüksekokul 
açılması eğilimini göstermemesi bence eğitim açısın
dan, kalite yönünden ve ülkemizin geleceği açısından 
daha hayırlı olur kanısındayım. 
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Şunu da söylemeden geçemeyeceğim; gerek Hü
kümet, gerekse Komisyon bu önergeler karşısında ge 
çen günkü Birleşimde de maalesef yeterli derecede 
açıklama yapmamışlardır. Bu açıklamaları yeterli şe
kilde yaparlarsa ve bunun sonucunda «katılıyo
ruz» veya «katılmıyoruz» şeklinde bir beyanda bu
lunurlarsa Yüce Genel Kurul daha isabetli karar ve
rir kanısındayım. 

Bu görüşler doğrultusunda verilen bu türlü öner
gelerde istenen hususların yerine getirilmesi eğer ger
çekten gerekiyorsa, ilgili kurumların da görüşü alı
narak birer kanun teklifi halinde bilahara gündeme 
getirilebilir. Nereden karşılanacağı ifade edilmeden 
bir önergeyle bunların ilavesi yönüne gitmemeliyiz, 
benimsememeliyiz ve bu türlü önergeleri reddetmeli
yiz; arzum budur, saygıyla bilgilerinize sunarım. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Parlak. 
Sayın Komisyon; Sayın Âyanoğlu'nun önergesine 

katılıyor musunuz?. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, sa
yın üyeler; 

Komisyon gayet net olarak ve çok kelimeden zi
yade kısa ve özlü şekilde Kanunun maddesini oku
yarak gereken cevabı vermiştir ve vermiş olduğumuz 
iki önergede de gayet kısa olarak anlatılmıştır. Ka
nunun maddesini tefsire ihtiyaç olmadığı kanaatinde
yiz ve önergeye katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Hükümet; Sayın Âyanoğlu'nun önergesi 

üzerindeki düşüncenizi rica ediyoruz. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

NAZIM ÇÖKER — Sayın Başkan; müsaade ederse
niz Hükümetimizin bu önergeler hakkındaki görüşü
nü kısa olarak arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

NAZIM ÇÖKER — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Burada değerli bazı üyelerin belirttiği gibi 2547 

sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (f) fıkrasına göre 
bir yükseköğretim kuruluşunun nasıl kurulacağı ve 
prosedürünün ne olacağı açık olarak belirtilmiştir. 
Buna rağmen bu prosedürün dışında yükseköğretim 
kuruluşlarının kurulmasını endişeyle karşılıyoruz. 

Yeni üniversite ve fakültelere ihtiyaç var mıdır; 
bunun tartışmasına girmiyoruz. Ancak, bir fakülte
nin işlerlik kazanması, birçok üyeler tarafından be-
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lirtildiği şekilde her şeyden önce öğretim elemanı me
selesidir. Mevcutların bu açıdan sıkıntısı malûmları
dır ve devamlı tartışılan bir konudur, burada da sa
yın üyeler tarafından üzerinde önemle durulmakta
dır. 

Yüce Meclisin Sayın Başkanı, sayın üyeleri; 
1974 - 1975 yıllarında buna benzer bir uygulama 

yapılmıştır. O zaman Genel Sekreteri bulunduğum 
Yükseköğretim Kurulu tarafından zaman ve imkân
lar bakımından uygun görülmeyen bazı yükseköğre
tim kurumlarının kurulmaları Parlamentoya getirile
rek sağlanmıştır. Aradan 10 yıl geçmesine rağmen 
bir iki fakülteden oluşan bu üniversitelerimiz halen 
gelişememiştir ve bugün belli bir seviyeye getirilme
leri için büyük çaba sarf edilmektedir. Şu anda ben
zer bir uygulamaya girilmiş olmasını takdirlerinize 
arz ediyorum. 

Bu arada şu hususu da arz etmek isterim : 41 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnameyle yeni yüksek
öğretim kurumları kurulmuş veya yeni bir düzenle
meye gidilmiştir. Bunların isabetli olup olmadığı tar
tışılabilir. Ancak, gerek 2547 sayılı Kanun tasarısı
nın, gerek 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
hazırlanmasında Komisyon Başkanı olarak bulunan 
bir kimse olarak şundan emin olunmasını diliyorum: 
Her yeni kuruluş veya bağlantı üzerinde haftalarca, 
hatta aylarca çalışılmıştır, yerlerinde incelemeler ya
pılmıştır, çeşitli kaynaklardan bilgi toplanmıştır, gö
rüş sorulmuştur, değerlendirmesi yapılmıştır, sonuç
ta karar verilmiştir. Buna rağmen yeni kuruluşlar, 
üzerinde en çok tartışılan bir konudur. Bu bakımdan 
yeni kuruluşların bu safhada kurulmasına evet diye
miyoruz. Takdir Yüce Meclisindir. 

Saygılarımı arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; Sayın Âyanoğlu'nun önergesine Hü

kümet ve Komisyon katılmadıklarını beyan etmişler
dir. Önergenin dikkate alınıp, alınmaması hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Önergenin dikkate alınmasını 
kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önergenin dik
kate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın üyeler; 10 uncu maddeyle ilgili dikkate alı
nan önergeler üzerinde Komisyondan gelen yazıları 
okutuyorum efendim. 

Yüce Başkanlığa 
10.1.1983 gün ve 40 inci Birleşimde Danışma Mec

lisi Üyesi Tandoğan Tokg'jz tarafından verilen ve 
Genel Kurulca Komisyonumuzca dikkate alınması 
uygun görülen Bolu - Düzce'de Orman Fakültesi ku

rulması hakkındaki teklif Komisyonumuzca incelen
miş; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun «Ana 
İlkeler» başlıklı 5 inci maddesinin (f) fıkrasının ge
reği yapılmamış olduğundan teklifin reddine karar 
verilmiştir. 

Arz ederim. 
Selçuk KANTARCIOĞLU 

Millî Eğitim Komisyonu 
Başkanı 

BAŞKAN — Sayın Tokgöz; önergeniz Komis
yonca dikkate alınmamıştır. Bu nedenle bir açıkla
ma yapacak mısınız? Biliyorsunuz Yüce Genel Ku
rulun bu hususta vermiş olduğu bir karar gereğidir 
bu. 

TANDOĞAN TOKGÖZ — Yapmayacağım efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyondan gelen ikinci yazıyı 
okutuyorum efendim. 

Yüce Başkanlığa 
10 Ocak 1983 gün ve 40 inci Birleşimde Danışma 

Meclisi Üyesi Bahtiyar Uzunoğlu ve M. Fevzi Uy-
guner tarafından verilen ve Genel Kurulca Komis
yonumuzca dikkate alınması uygun görülen teklif 
Komisyonumuzca incelenmiş ve (a) bendinin 2547 
sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre ayrıca bir 
Fen - Edebiyat Fakültesinin ihdasına imkân verdi
ğinden teklif Komisyonumuzca uygun görülmemiş
tir. 

Arz ederim, 
Selçuk KANTARCIOĞLU 

Millî Eğitim Komisyonu 
Başkanı 

BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu?..Yoklar. 
Sayın üyeler; Sayın Uzunoğlu'nun bu önergesin

den sonra verilen yeniden bir fakülte kurulmasına 
ilişkin önerge Genel Kurulumuzca zaten dikkate alın
mamış bulunmaktadır. Bu nedenle daha evvel çıka
rılmaya ilişkin önerge dikkate alınmış; fakat yerine 
konulacak olan fakülte üzerinde Genel Kurul ters 
bir yorumla, daha doğrusu iradesiyle dikkate alma
mıştır. Bu nedenle zaten bu önergeyi işleme koymak 
da belki mümkün olmayacaktır. Millî Eğitim Ko
misyonu getirmiş olduğu yazılarla önergeleri dikka
te almadığını belirtmiştir. 

Sayın Komisyon; yeni bir metin getirmemişsiniz, 
asıl Komisyon metninin mi oylanmasını istiyorsu
nuz?. 
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MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Evet efendim, ay
nı şekilde Komisyon metninin oylanmasını istiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; «Gazi Üniversitesi» 
başlıklı 10 uncu maddede Komisyon eski metnini ge
tirmiş bulunmaktadır. Bu metni oylarınıza sunuyo
rum efendim. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Komisyon metni kabul edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum. 
İstanbul Üniversitesi : 
MADDE 11. 
a) İstanbul Üniversitesi; 
(1) Rektörlüğe bağlı Edebiyat, Fen, Siyasal Bi

limler, İktisat, İşletme, Hukuk, İstanbul Tıp, Cerrah
paşa Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Orman, Veteri
ner Fakültelerinden; 

(2) İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi ile 
Yerbilimleri Fakültesinin birleştirilmesi ile oluşturu
lan ve Rektörlüğe bağlanan Mühendislik Fakültesin
den; 

(3) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Adlî 
Tıp Enstitüsü, Onkoloji Enstitüsü, Kardiyoloji Ens
titüsü, Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü, İşlet
me Fakültesine bağlı İşletme İktisadî Enstitüsü ile 
Muhasebe Enstitüsünden; 

(4) İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
ne bağlı iken, rektörlüğe bağlanan Florence Nightin-
gale Hemşirelik Yüksekokulu, İktisat Fakültesine 
bağlı Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksekokulunun 
adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe 
bağlanan Basın - Yayın Yüksekokulu, rektörlüğe bağ
lı olarak yeni kurulan Su Ürünleri Yüksekokulun
dan; 

(5) Gümrük ve Tefkel Bakanlığına bağlı iken, İs
tanbul Üniversitesi Orman Fakültesine bağlanan Tü
tün Eksperleri Yüksekokulu, İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesine bağlı Adalet Yüksekokulundan; 

Oluşur. 

b) İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek
okulu ile Temel Bilimler Yüksekokulu kaldırılmış
tır. 

BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. 

Buyurun Sayın Sağışman. 
MUZAFFER SAĞIŞMAN — Efendim, sadece 

sistem bakımından. 

\ Burada, bir evvelki maddede «Gazi Üniversitesi» 
diyor ve a, b,... harfleriyle oluşan fakülteleri bildi
riyor. Burada ise bu sefer (a) ile başlıyor (Orada a 
yok), 1, 2, 3 diye oluşan fakülteleri sayıyor. Bu şe
kilde düzen diğer üniversitelerde de var. 

Bir kanunun, bir teşkilatın sembolü olan, teşkilatı 
gösteren sistemin de tam yerleşmesi lazım. Benim 
incelememe göre bulunanlar a, b, c harfleri olarak 
yapılmış, kaldırılanlar ise (b) şıkkı yahut da iki şık 
olarak getirilmiştir. Bu sistemin ikisi arka arkaya gel
diği için tam göze çarpıyor. Bu redaksiyonun dikka
te alınmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın. Sağışman. 
Sayın Komisyon. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, bizim de 
dikkatimizi çekmişti; ancak hazırlanan teklifte da
ha önce mevcutlar, sonra değişenler, sonra rektörlü
ğe bağlı olanlar, daha sonra Millî Eğitini Bakanlığın
dan devredilenler ve sonra da kaldırılanlar olmak 
şartıyla bir sıraya tabi tutulmuştu. Bu bakımdan, 
öbürlerinden farklıdır. Hacettepe'de de, daha önce 
geçen de bu şekilde bir düzenleme içindedir efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı-
oğlu* 

Sayın Kurtoğlu, buyurun efendim. 
SERDA KURTOĞLU — 11 inci maddede İs

tanbul Üniversitesi Teşkilatı söylenirken rektörlüğe 
bağlı İnkılâp Tarihî Enstitüsü unutulmuş; çünkü ay
nı maddenin sonunda «İstanbul Üniversitesi Yaban
cı Diller Yüksekokulu ile Temel Bilimler Yükseko
kulu kaldırılmıştır» deniyor, Enstitünün kaldırıldığı
na dair bir sarahat yok. Diğer üniversite teşkilatında 
bu enstitünün muhafaza edildiği rektörlüğe bağlı ola
rak kaydedilmiş. 

YÖK'ün kurulmasından evvel İnkılâp Tarihî Ens
titüsü rektörlüğe bağlı olarak mevcut idi. Kaldırıl-
mışsa niçin kaldırıldığı beyan edilmeli, eğer kaldırıl-
mamışsa niçin rektörlüğe bağlı müesseseler arasında 
zikredilmemiştir?.. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurtoğlu. 
Sayın Bilge, buyurun efendim. 
NECİP BİLGE — Bendeniz de Sayın Kurtoğlu' 

nun belirtmiş olduğu hususu belirtecektim. Onu ar
kadaşımız belirttiği için onun üzerinde durmak iste
miyorum. Gerekli izahat verilir herhalde. 

İkincisi; Ankara Üniversitesi görüşülürken orada 
bazı fakülteler bakımından rektörlüğe bağlı olduğu, 
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bazılarının da bağlı olduğunun belirtilmediği konusu 
üzerinde durarak Komisyondan bunun sebebini sor
muştum. O zaman halen mevcut olan, yani YÖ'K' 
ten evvel mevcut olan fakülteler için «Rektörlüğe 
bağlı» tabirinin konmasının mümkün olmadığını be
yan ettiler. Halbuki burada görülüyor ki, İstanbul 
Üniversitesi için «Rektörlüğe bağlı edebiyat...» vesai
re. Malum olduğu üzere İstanbul Üniversitesi ve 
onun fakülteleri Türkiye'nin en eski fakülteleri, öğ
retim kurumlarıdır. Binaenaleyh, burada böyle bir 
«Rektörlüğe bağlı» tabiri kullanıldığına göre, bir ta
raftan da «Rektörlüğe bağlı» tabiri kullanılmayınca 
bunların nereye bağlı olduğu şeklinde bir soru hatı
ra gelebilir. 

Sırf bunu belirtmek ve tutanaklara geçirmek 
maksadıyla bunları arz ediyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Sayın Komisyon. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, 
sayın üyeler; 

İstanbul'daki bu enstitü kanunla kurulmamış ol
duğu için kanunla kaldırılmasına gerek görülmemiş
tir. Hacettepe Üniversitesinde bu şekilde olan 43 ta
ne enstitünün de adı yoktur, Ege'deki 36 tane. Se
nato kararıyla veya Millî Eğitim Bakanlığıyla yapı
lan işbirliği sonucu Üniversitelerarası Kurulun karar
larıyla kurulanlar kanunsuz oldukları için kanunda 
tekrar zikredilmemiştir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Öztürk, buyurun efendim. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım; 
İstanbul Üniversitesinde «Mühendislik Fakülte

si», İstanbul Teknik Üniversitesinde «Edebiyat, Fa
kültesi» deyimleri geçmekte. 

Her iki üniversite aynı şehrimizde bulunduğuna 
göre ve ihtisasları özellikle «Teknik Üniversite» is
mi ile anılan ve tarihî üniversitemiz olan yerde ede
biyat fakültesi ihdasına, İstanbul Üniversitesi (Bran-
şıyla bellidir) orada mühendislik fakültesinin ihdası
na neden lüzum görülmüştür?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Sayın Komisyon, Sayın YÖK Temsilcisi, hangi

niz cevap verecek efendim .. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, bu 
konuda teknik bilgiyi arkadaşımız YÖK Temsilcisi 
verecektir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun efendim. 
YÖK TEMSİLCİSİ KEMAL KARHAN — Sa

yın Başkan; 
Yükseköğretim kurumlarının düzenlenmesinde ih

tisas üniversitelerine yer verilmedi. Üniversite bütün 
bilim dallarını, bütün meslekleri kapsayan bir yük
seköğretim kuruluşu olarak ele alındı. Bu nedenle 
de hiçbir üniversitemiz, geleneksel olarak teknik adı
nı taşıyan İstanbul Teknik Üniversitesi ile Ortadoğu 
Teknik Üniversitesi müstesna, teknik adıyla tanım
lanmadı ve bu teknik üniversitelere de edebiyat fa
külteleri açıldı. Bütün üniversitelerin temeli fen ve 
edebiyat fakültesinden oluşturuldu, diğer fakülteler 
buna munzam olarak kuruldu. 

İşte, İstanbul Üniversitesinde daha önce bulunan 
Jeoloji, yani Yer Bilimleri ve Kimya Fakültelerinin 
birleştirilmesiyle oluşturulan Mühendislik Fakültesi 
yer aldı; İstanbul Teknik Üniversitesi de genel ola
rak kabullendiğimiz ve tanımladığımız üniversite kav
ramına uygun olarak bir fen ve edebiyat fakültesine 
kavuşturuldu. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; 
11 inci madde üzerinde bir önerge var, okutuyo

rum efendim. 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Kanun Hükmünde Kararna
me Raporunun 11 inci maddesinde, İstanbul Üniver
sitesi enstitüleri arasında 10 yıla yakın süredir faa
liyette bulunan İstanbul Üniversitesi Atatürk Araş
tırmaları Enstitüsü bulunmamaktadır. Maddenin son 
bendine ilavesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla* 
Hikmet ALTUĞ 

BAŞKAN — Sayın Altuğ, önergenizle ilgili bir 
açıklama yapacak mısınız?.. Buyurun efendim. 

HİKMET ALTUĞ — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 

Gerçekten bu maddeyi tetkik ederken, biraz ev
vel Serda Arkadaşımızın yaptığı gibi, bendeniz de 
hayret ettim ve Komisyonun yaptığı açıklamadan an-
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laşılıyor ki, buraya Atatürk Devrimlerini Araştırma 
Enstitüsünün buraya dahil edilmemesinin sebebi ev
velce kanunla kurulmuş bir enstitü olmadığı için
miş. 

Şimdi bendeniz, bu 10 senedir faaliyette bulunan, 
birçok eserleri bulunan bu Atatürk Devrimlerini Araş
tırma Enstitüsünün de bu maddeye ilavesini arz ve 
rica ediyorum sayın arkadaşlarımdan. 

Şöyle ki, bu günümüzde 12 Eylüle beraber gelen 
Atatürk bilgisinin artırılması için muhakkak ki çok 
ihtiyacı karşılayacak olan bir Enstitüdür ve çok ça
lışmaları vardır. Başkanımız Sadi Irmak ilk başkan
lığını yapmıştır ve hemen hemen Türkiye'de en eski 
Atatürk Devrimleri Araştırması Enstitüsüdür. Bun
dan başka fazla bir açıklamaya gerek görmüyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altuğ. 
SERDA KURTOĞLU — Önergenin lehinde söz 

istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Lehinde buyurun efendim. 
SERDA KURTOĞLU — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
İstanbul Üniversitesine bağlı olan Atatürk İnkı

lâpları Enstitüsü filhakika kanunla kurulmamıştır; 
ama Rektörlüğe bağlı olarak 10 küsur senedir faali
yettedir, bir neşriyatı vardır, geniş bir film arşivi var
dır ve Enstitüde devamlı mesai sarfeden çok değerli 
İnkılâp Tarihî elemanları vardır. 

Biraz evvel değerli arkadaşımın zikrettiği gibi 
Profesör Sadi Irmak Bey ve Hukuk Fakültesi Deka
nı olan Profesör arkadaşımız ve diğer muhterem ar
kadaşlarımız tevazu gösterdiler; muhterem hocamız 
bu Enstitünün devamlı mukayyet üyeleridir. 

İstanbul Üniversitesine bağlı çok eski bir Edebi
yat Fakültesi vardır. Bu Edebiyat Fakültesinde tarih 
ilminin bütün dalları okutulmaktadır, yani tarihe bağ
lı kıymetli öğretim elemanları da İstanbul Üniversi
tesinin bünyesindedir. 

Bu Üniversiteye bağlı çok eski bir tarihî olan 
Hukuk Fakültesi vardır. Bu Fakültede de hukuk 
tarihi ile ilgilenen çok kıymetli elemanlar vardır. 

İktisat Fakültesi vardır, iktisat tarihi ile ilgilenen 
elemanlar buradadır. Sosyoloji vardır, Pisikoloji var
dır ne bileyim bütün şubeleri ile tüm olarak teşekkül 
etmiş tarihî, eski bir Üniversiteden kanunla kurulma
sa dahi müşekkel ve oturmuş bir Enstitü kaldırılı
yor. 

Şimdi geçiyorum Boğaziçi Üniversitesine. Boğaz
içi Üniversitesinde İnkılâp Tarihi Enstitüsü kurul-

j muş. Bu kuruluş, bu tanzim tarzı bize çarpık görünü-
I yor. Biz diyoruz ki, madem ki mevcut bir Üniversi

tede senato kararı ile kurulmuş, rektörlüğe bağlan-
I mış müesses bir Enstitü var, bunu sırf kanunla ku

rulmadı mülahazası ile kaldırıyorsunuz, çok daha ye
ni, daha teşekkül safhasında olan, oluşma safhasın
da olan bir fakülteye, bir Üniversiteye Atatürk İnkı-

I lapları Enstitüsünü kuruyorsunuz ki, o Üniversitede 
sosyal bilimlere hitap eden dalların oluşumu çok ye
nidir. Bu teşekkül tarzı bize ters görünüyor. 

I O itibarla; 11 inci maddenin İstanbul Üniversite
si teşekkülüne bağlı, Rektörlüğe bağlı enstitüler me-
yanına müesses olan, halen bütün malzemesi ile, ele
manı ile, kadrosu ile var olan Enstitünün eklenmesi
ni ve bu hayatiyet kazanmış olan bu Enstitüye idam 
kararı verilmemesini istiyoruz. 

I Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurtoğlu. 
HAMZA EROĞLU — Sayın Başkan, benim de 

bir sorum var efendim. 
BAŞKAN — Sayın Eroğlu buyurun efendim. 
HAMZA EROĞLU — Sayın Başkan, Türk İn

kılap Tarihi dersleri bugün bütün yükseköğretim 
kuruluşlarında zorunlu bir derstir ve son alınan ka
rarlarla bu dersin 12 Eylülden sonra büyük önemi 
ortaya çıkmıştır. Yeni bir kuşak yetiştirilecektir, Ata
türkçü bir kuşak, hem de bilimsel hüviyeti ile bir 
Atatürkçü kuşak yetiştirilecektir. 

Bu bakımdan, yalnız elimizdeki mevcut Kanun 
Tasarısında öngörülen belirli üniversitelerde değil de, 
bütün üniversitelerde birer inkılap tarihi enstitüsü 
kurulması düşünülmekte midir, yoksa sadece mevcut 
Tasarıdaki İnkılap Tarihi, Atatürk Araştırma Ensti
tüleri gibi enstitülerle yetinilecek midir bunu öğren
mek istiyorum. Ricam Sayın YÖK Temsilcisinden 
bunu cevaplandırmasıdır. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 
I Sayın Komisyonun önce önerge üzerindeki, daha 

sonra da Sayın Eroğlu'nun soruları üzerindeki gö
rüşlerini rica ediyorum efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim bu tek
nik konuların cevabını YÖK Temsilcisi arkadaşımız 
vereceklerdir., 

Yalnız bu kanunla kurulmuş olanlarla, kanunla 
kurulmamış olanlar arasında yeniden kanuna koymak 
suretiyle bir çelişki meydana gelmesin diye elimizde 
bulunan ve önümüzdeki hafta komisyonlarda görü-

| şeceğimiz ve Sayın Konsey Üyemizin teklif ettiği 
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Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Hak
kındaki Kanun Tasarısının geçici 2 nci maddesin
de birleştirici bir durum görülmektedir. Bunun da 
dikkate alınmasında büyük yarar vardır. 

Geçici 2 nci maddede Türk Tarih Kurumunun 
bünyesindeki Atatürk ve Türk Devrimi Araştırma 
Merkezleri de yeni kurulan bir genel müdürlüğe bağ
lanacaktır. Belki ileride bir çelişki olur diye şimdi 
bünyede böyle bir değişme yapmayı hissetmiyoruz. 

Teknik bilgiyi arkadaşımız vereceklerdir efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın YÖK Temsilcisi, buyurun efendim. 
YÖK TEMSİLCİSİ KEMAL KARHAN — Sa

yın Başkan, üniversitelerin tarih bölümlerinde Türki
ye Cumhuriyeti Tarihi anabilim dalı olarak tespit 
edilmiş durumda. 

Bu İnkılap Tarihi, Atatürk İlkeleri Enstitülerinin 
esas amacı, lisans üstü eğitim yapmak suretiyle üni
versitelerin okutmakla zorunlu bulundukları İnkılap 
Tarihi ve Atatürk dersleri öğretim üyelerini yetiş
tirmektir ve bunu da biz başlangıçta Ankara'da An
kara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesinde 
bir enstitü kurulması, İstanbul'da da Boğaziçi Üni
versitesinde bir enstitü kurulması suretiyle yürütme
ye çalıştık. 

Takdir Yüksek Heyetinizindir. İstanbul Üniver
sitesinde de böyle bir enstitüyü tensip ederseniz ku
rulur tabiî. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
SERDA KURTOĞLU — Sayın Başkan izin ve

rir misiniz?.. 
BAŞKAN — Sayın Kurtoğlu, soru mu efendim?.. 

. SERDA KURTOĞLU — Efendim, sarahaten 
sormuştum ve demiştim ki, «Niye İstanbul Üniver
sitesinde müesses çalışan bir Enstitü varken kaldırıl
mış ve hiç de yok olan Boğaziçi Üniversitesinde kon
muştur?..» Buna cevap vermediler. 

İkinci bir konu; bir enstitünün mevcudiyetini çok 
güzel suretle izah ettiler, Sayın YÖK Temsilcisi ve 
«Yüksek lisans yapmaktır» dediler. Halbuki, Dil Ku
rumunun vazifesi doküman toplamaktır. Fonksiyon
ları ayrı olan müesseseleri birleştirenleyiz. Bu kuru
mun araştırmaları ile yükseköğretim merkezlerinde 
yüksek lisans eğitimi yapmak ayrı şeylerdir efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın YÖK Temsilcisi, buyurun efendim. 
YÖK TEMSİLCİSİ KEMAL KARHAN — Sa

yın Başkan, 2547 sayılı Kanun enstitülerin yüksek 

— 490 

12 . 1 . 1983 O : 1 

lisans, doktora yapmalarını zorunlu kılıyor. Yoksa 
araştırma yapmak için merkez kurulabilir ve bu mer
kezler de kanunla kurulmaz. O üniversite senatosu
nun teklifi ve Yüksek Öğretim Kurulunun uygun 
bulması ile bir Atatürk İlkeleri Araştırma Merkezini 
İstanbul Üniversitesi kurabilir. 

Bu enstitüler İnkılap Tarihi ve Atatürk dersle
rini verecek olan öğretim üyelerine yüksek lisans ve 
doktora yaptırmak için kurulmuş olan enstitüler. 
Böyle bir enstitünün Boğaziçi Üniversitesinde neden 
kurulduğuna gelince; Boğaziçi Üniversitesi yüksek 
malumunuz bize Amerikalılardan devrolmuş bir üni
versite. Onun da Atatürk ilkelerine sahip kılmak su
retiyle devreye daha hızlı katılmasını temin etmek 
istedik. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karhan. 
Sayın üyeler, 
Sayın Altuğ'un önergesine Komisyon katılmada 

ğını, Hükümet ise takdire bıraktığını beyan etmekte
dirler. 

Önergenin dikkate alınıp alınmaması hususunu oy
larınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Dikkate alınması kabul edilmiştir. 

Sayın Komisyon, dikkate alınan bu önergeyi ve
riyorum. Hükümet temsilcisi takdire bırakmıştı, he
men bir metin verecek misiniz efendim?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANİ 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — YÖK bunu kabul 
ettikten sonra zaten bizim itiraz hakkımız yok efen
dim, yani şimdi teşkilatı kendileri yapmıştı... 

BAŞKAN — Hayır efendim, yok böyle b'ir şey 
efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANİ 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Atatürk'ün adı ile 
anılmış olan bir şeye Millî Eğitim Komisyonunun 
karşı çıkması diye bir şey yoktur. «Bu konuda tek
nik bilgiyi arkadaşımız verecek» demiştim efendim, 
o yanlış ifade edildi zatıâliniz tarafından. 

BAŞKAN — Yanı katılıyor musunuz şu anda?.. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — «Katılıyoruz» de
dik efendim zamanında. Bu hususta teknik bilgiyi 
arkadaşımız verecekti. Biz bir çelişki olmasın diye, 
Atatürk'le ilgili yeni gelende çelişki olmasın diye bil
gi vermiştik. Ret diye bir şey söylenmemişti efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Başkan, o zaman, Atatürk 
Araştırmalar Enstitüsünü 11 inci maddenin üçüncü 
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fıkrasına mı ilave ediyorsunuz?.. Katıldığınızı beyan 
ettiğine g Jre yeni metin getireceksiniz, oylayacağım 
efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Önergedeki teklif 
edilen hususu aynen, «rektörlüğe bağlı olarak» ka
bul ediyoruz efendim. Üçüncü madde. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, ben bu önergeyi 
gönderiyorum, lütfen bana metin olarak verin, 11 in
ci maddeyi ona göre oylayacağım efendim. 

Sayın üyeler; 11 inci maddenin yeni düzenlemesi 
gelinceye kadar 12 nci maddeyi okutuyorum. 

İstanbul Teknik Üniversitesi : 
MADDE 12. — 
a) İstanbul Teknik Üniversitesi; 
(1) Rektörlüğe bağlı İşletme, Gemi İnşaatı ve 

Deniz Bilimleri, Maden Fakültelerinden; 
(2) Temel Bilimler Fakültesinin adının değişti

rilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen -
Edebiyat Fakültesinden; 

(3) İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakül-
tesiyle Maçka İnşaat Fakültesinin birleştirilmesiyle 
oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İnşaat Fakültesi, 
Elektrik Fakültesiyle Maçka Elektrik Fakültesinin 
birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan 
Elektrik Fakültesi, Makine Fakültesiyle Maçka Ma
kine Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rek
törlüğe bağlanan Makine Fakültesi, Kimya Fakültesi 
ile Metalürji Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturu
lan ve rektörlüğe bağlanan Kimya - Metalürji Fakül
tesi, Mimarlık Fakültesiyle Maçka Mimarlık Fakül
tesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe 
bağlanan Mimarlık Fakültesinden; 

(4) Sakarya Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturu
lan ve rektörlüğe bağlanan Sakarya Mühendislik Fa
kültesinden; 

(5) Rektörlüğe bağlı olarak yerii kurulan Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile İstan
bul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Nükleer 
Enerji Enstitüsünden; 

(6) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken, Sakarya 
Mühendislik Fakültesine bağlanan Sakarya Meslek 
Yüksekokulu ile Düzce Meslek Yüksekokulu; Kültür 
ve Turizm Bakanlığına bağlı iken, rektörlüğe bağla
nan İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuva-
rından; 

Oluşur. 
b) İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı Yabancı 

Diller Okulu kaldırılmıştır. 

— 491 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz isteven 
sayın üye?.. Buyurun Sayın Özalp. 

TEOMAN ÖZALP — Benim bir tek sorum ola
cak; Türk Musikisi Devlet Konservatuvarının İstan
bul Teknik Üniversitesine bağlanmasının nedeni aca
ba açıklanabilir mi? Türk Musikisi Devlet Konserva-
tuvarı İstanbul Teknik Üniversitesine bağlanıyor. Ne 
nedenle bunu düşünmüşler? Bulamadım bu sorunun 
cevabını. Bilemiyorum nasıl oluyor? Bunun açıklan 
masını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özalp. 
Buyurun efendim. 
YÖK TEMSİLCİSİ KEMAL KARHAN — Sa

yın Başkan; İstanbul Devlet Konservatuvarı, Mimar 
Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesine bağ
landı; fakat Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı, 
Teknik Üniversiteye bağlandı. Bunun önemli nedeni 
şu: Türk musikisinin bilimsel temeli belirtilmiş de
ğil. Halbuki musikinin bilimsel temelinin fizik orta
mında belirtilmesi lazım. İstanbul Teknik Üniversite
sinde bir zamanlar Türk Musikisi üzerine, rahmetli 
hocamız Salih Murat Uzdilek zamanından kalma ça
lışmalar vardı. Biz, Türk Musikisi Konservatuvarını 
İstanbul Teknik Üniversitesine bağlamakla bilinme
yen bu Türk musikisinin bilimsel temelinin oluştu
rulmasını arzuladık. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; 12 nci madde üzerinde Sayın Sa-

ğışman'm bir önergesi var okutuyorum : 
Sayın Sağışman, önergenizin içinde «11 inci mad

de» demişsiniz; ama 12 nci madde değil mi efendim 
bu?.. Yukarıda «12 nci madde hakkında» demişsiniz, 
içeride «11» kullanmışsınız, onu 12 yapıyorum ve 
ona göre okutuyorum efendim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Önerge, 12 nci madde hakkında. 
Görüşülmekte olan Üniversiteler Teşkilat Kanun 

Tasarısının 12 nci maddesindeki «İstanbul Teknik 
Üniversitesi Fakülteleri» arasına, bu üniversitede 
mevcut Uçak İnşaatı Bölümü ile Meteoroloji bölüm
lerinin birleştirilerek Uçak İnşaatı ve Meteoroloji 
Fakültesi olarak ilavesini öneririm. 

Saygılarımla. 
Muzaffer SAĞIŞMAN 

BAŞKAN — Sayın Sağışman, bir açıklama yap
mak üzere, buyurun. 

MUZAFFER SAĞIŞMAN — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlar ve değerli temsilciler; 



Danışma Meclisi B : 41 12 . 1 . 1983 O : 1 

Sayın YÖK Temsilcisi, üniversitelerin standart 
bir şekle sokulmasından bahsettiler. «Her üniversite 
eşit hale gelsin.» dediler. Tabiî, bu ideal, lügat şeyi
dir. Lügatte üniversite zaten esasında bugün kaybol
muştur; kapısı açık, üniversite herkesin 70 yaşın
daki adamın da gidebildiği, 15 yaşındaki çocuğun da 
gidebildiği bir kuruluştur. 

Esasında üniversiteler şimdi yükseköğretim kuru
luşları haline gelmiştir. Bugün üniversite tabiri, eği
tim, araştırma ve öğretim yapılan yerlerdir; fakat 
bunların her yerde bazı belirgin evsafları vardır. Tür
kiye'de de üniversitelerin bazı dallarla meşgul oldu
ğunu belirtmesi icap eden hususlar vardır. Nitekim, 
Sayın YÖK, bunu düşünerek Gemi inşaatı ve Deniz 
Bilimlerini bir fakülte haline getirmiştir. Bugün Tür
kiye'de uçak yapımı da aynı derecede önem taşımak
tadır. Atatürk, «istikbal göklerdedir.» demiştir. Es
kiden beri mevcut olan Makine Fakültesine bağlı 
olarak Uçak Bölümü ve aynı zamanda bugün ayrı 
bir bilim haline gelen deniz bilimi gibi, meteoroloji 
birleştirilmek suretiyle bunun burada yer alması 
memleketimizdeki öğretim ve araştırmalarda bir ku
rulun mevcudiyetini gösterecektir. Yoksa uçak in
şaatı bölümü herhangi bir fakültenin bir bölümü ola
rak kaldığı müddetçe bunun gerekli önemi belirtil
memiş olacaktır. 

Bu bakımdan, üniversitelerimizin bazılarında ba
zı fakültelerin, bilhassa bölge ve şeylerin durumları 
dikkate alınarak evleviyetle kurulması icap eden fa
külteler vardır. Bu burada yapılmamıştır. 

Ben bu ihtiyacı duyduğumda, istanbul Teknik 
Üniversitesinde uçak inşaatı ve meteoroloji bilimleri 
fakültesinin kurulmasını tensiplerine arz ediyorum 
efendim. Yeni bir teşkilat kurulmayacaktır. Araştır
ma laboratuvarları vardır, elemanları mevcuttur, bu 
dersler okutulmaktadır; sadece bir teşkilatlanmadan 
ibarettir. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sağışman. 
Önerge üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Sayın 

Fırat, lehine mi, aleyhine mi efendim?.. 
AYHAN FIRAT — Üzerinde. 
BAŞKAN — Üzerinde?.. Genel Kurul kararına 

göre değil efendim. 
AYHAN FIRAT — Bir hata olmasın diye arz 

etmek istiyorum. Sayın Hocamızı prensipte destekli
yorum; ancak uçak ve meteoroloji farklı şeylerdir. 
Bence uçak ve metalürji olması gerekir. Eğer Sayın 
Hocamız şey ederlerse böyle olmasında yarar var. 

BAŞKAN — Sayın Hocamın da yaptığı işaretle 
böyle olmadığını beyan ediyorlar efendim uzaktan. 

AYHAN FIRAT — Peki efendim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Sayın Komisyon, iSayın Sağışman'ın önergesi üze

rindeki düşüncenizi lütfedin efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, daha 
önce yapmış olduğumuz görüşmeye göre bu konuda 
eleman bulunmadığı anlaşılıyor. Hocamız bu eleman 
temini konusunda bir şey Söylemediler. Kendileri 
oradan geldikleri için soruyorum, eğer mevcut ele
manları varsa, YÖK'le bu konuda ayrıca bir görüş
me yapıp kesin bir bilgi vermemiz mümkün olabile
cektir; yani bunu yürütenlerin şu anda öğretim üye
leri var mı yok mu?.. Bu konuda bilgi vermediler 
ve YÖK de bu konuda kesin bir gilgi vermedi. 

MUZAFFER SAĞIŞMAN — Bu dersler okutul-
ve YÖK de bu konuda kesin bir bilgi veremedi. 

MILLÎ EĞITIM KOMISYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Komisyonumuza 
işletme ile ilgili öğretim üyesinin mevcut olmadığı 
YÖK tarafından bildirildi efendim. Bu konuda ho
camız bilgi verilerse, metalürji veya meteoroloji ko
nusunda ki «Meteoroloji» diye ısrar ediyorlar... 

BAŞKAN — iSayın Başkan sonuç olarak, önerge
ye katılıyormusunuz, takdire mi bırakıyorsunuz?.. 

MILLÎ EĞITIM KOMISYONU IBAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, 
katılmıyoruz. Öğretim elemanlarını da açıklarlarsa, 
kesin bir bilgi verebileceğim arkadaşlarımıza. YÖK 
bu konuda öğretim elemanı bulunmadığı görüşünde. 
Bu konuda yanlış bir karara varmayalım diye de ho
camızdan öğretim üyesi var mı yok mu; bunu öğren
mek istiyorum. Kendileri de cevap veremediler; ama 
biz katılmıyoruz; öğretim üyesi olmadığını öğren
miş durumdayız. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, bu cevap

tan sonra Önergenin lehinde söz istiyorum... 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, evvela 

Hükümetten de soralım, ondan sonra. 
Sayın Hükümet Temsilcisi, önerge üzerindeki dü

şüncenizi lütfen açıklar mısınız efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

NAZIM ÇÖKER — Önergeye katılmıyoruz Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN —Peki efendim. 
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Sayın öztürk, buyurunuz efendim. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
12 Eylül sonrası toplumumuzda en fazla tartışı

lan Yükseköğretim Kurumları konusu Yüce Meclisin 
önüne gelmiştir. Daha sonraki bir konuşmama sakla
dığım Hükümete ve YÖK'e bir teşekkürümü ilet
mek istiyorum. Yükseköğretimi yurt sathına yaymak 
suretiyle büyük hizmet vereceğine inanıyorum ve 12 
Eylül sonrası atılımın yükseköğretimde de gerçekle
şeceği inancındayım. Ancak ne var ki, bir kısım dü
zenlemeler Yüce Meclisin önüne geldiği zaman isa
betsizlikler belirtildiğinde, «Biz böyle karar verdik, 
böyle olacak» peşin hükmüyle ve Komisyonumuzun 
da katılmasıyla bir sonuca ulaşamayız arkadaşlar. 
Yüce Meclisin onayına sunulan Yükseköğretim Ka
nununun üzerinde gerekli değişiklikler yapılacak, ih
tiyaçlar belirlenecektir. 

Kenarda, kıyıda, köşede olan bir kısım yüksek
okulları faküte haline getirirken ve bir şehirde bir
birinin tıpatıp aynı fakülteler ihdas edilirken, ihtisas 
üniversiteleri olması gerekli yerlerde ihtisası dışında 
fakülteler tanzim edilirken, Türkiye'nin uçak sanayii 
için harcadığı enerji ortada ve yıllardan beri bu Fa
külteye talebe alır iken, «Eleman temin edemediği
miz için bu bölüme, bu branşa ait Fakülteyi kaldır-
rıyoruz» sözünün Meclisimizi tatmin etmemesi lazım
dır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Tesadüfen bu eğitim bölümüyle ilgim vardır. Yıl

lardan beri çocuklarımız burada okumaktadırlar, ho
caları mevcuttur ve dersleri muntazaman yürümekte
dir, hiçbir dersi de boş geçmemektedir. 

Önümüze gelen bir konuda (Komisyon Başkanın
dan «(Eleman olmadığı için kaldırılmıştır» sözünü 
duymak istemiyoruz. Hangi fakültemizde elemanı
mız dört başı mamurdur?.. Bir hayli fakülte kurduk, 
üniversite kuruyoruz; hangi fakültede öğretim kad
romuz tamamdır?.. Atılım bekliyoruz arkadaşlar. 12 
Eylül sonrası atılımı yükseköğretimde görmek istiyo
ruz. Olmaz böyle gerekçe. Böyle gerekçe ile burada 
bunun reddini sağlarlar ise, ben şahsen çok üzülürüm. 
Lütfen uçak mühendisliğini de içine alacak bu fakül
tenin kurulmasına yardımcı olunuz sayın arkadaş
lar. 

Saygıyla arz ediyorum. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztürk. 
Sayın üyeler, Sayın Sağışman'ın önergesine Ko

misyon ve Hükümet katılmadıklarını beyan etmişler

dir. Önergenin dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza sunuyorum efendim. Dikkate alınmasını 
kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önergenin dik
kate alınması kabul edilmiştir; önergeyi Komisyona 
gönderiyorum. 

Sayın üyeler, 11 inci madde ile ilgili Komisyon
dan bir metin gelmiştir; okutuyorum. 

Yüce Başkanlığa 
11 inci maddenin (a) fıkrasının (3) numaralı ben

dinin son satırındaki «...İşletme İktisadî Enstitüsü 
ile 'Muhasebe Enstitüsü'nden» ibaresinin, «...İşletme 
İktisadî, Muhasebe Enstitüsü ile Atatürk İlkeleri ve 
İnkılap Tarihi Enstitüsü'nden» şeklinde değiştirilme
sini arz ederim. 

Komisyon Başkanı 
Selçuk KANTRCIOĞLU 

BAŞKAN — Sayın Altuğ, bu durumda önerge
nize katılmış oluyorlar zannediyorum? 

HİKMET ALTUĞ — Evet efendim, katılmışlar. 
BAŞKAN — Sayın üyeler, M inci maddeyi Ko

misyondan geldiği biçimiyle oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 11 inci madde 
kabul edilmiştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum: 
Boğaziçi Üniversitesi: 
MADDE 13. — Boğaziçi Üniversitesi; 
a) ıRektörlüğe bağlı Mühendislik Fakültesi'nden; 
b) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Eğitim 

Fakültesi'nden; 
c) Temel .'Bilimler Fakültesinin adının değiştiril

mesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen - Ede 
biyat Fakültesi, İdarî Bilimler Fakültesinin adının 
değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan 
İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi'nden; 

d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Ata 
tür İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Sosyal Bi
limler Enstitüsü, Fen Bilimler Enstitüsü, Çevre Bi
limleri Enstitüsü, Biyo - Medikal Mühendisliği Ens
titüsü ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Kandilli Ra
sathanesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve 
rektörlüğe bağlanan Kandilli Rasathanesi ve Deprem 
Araştırma Enstitüsü'nden; 

e) Rektörlüğe bağlı Önlisans Yüksekokulunun 
adının değiştirilmesiyle oluşturulan Meslek Yüksek
okulu ile Yabancı Diller Yüksekokulu'ndan; 

Oluşur; 
BAŞKAN — 13 üncü madde üzerinde söz iste-

yan sayın üye?... 
Sayın Aydar, buyurunuz. 
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MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım, müsaa
de ederseniz bir hususa dikkati çekmek istiyorum; 
bunun için söz aldım. 

Biraz önce görüştüğümüz 12 ne i maddede, «a) 
İstanbul Teknik Üniversitesi» deniliyor ve fıkralar 
rakamla ifade ediliyor. Şimdi görüşütüğümüz 13 ün
cü maddede, «Madde 13. - Boğaziçi Üniversitesi» de
niliyor ve arkasından fıkralar harflerle belirtiliyor. 

Burada harf ve rakamlar ayrı ayrı kabul edilmiş 
olduğu için bir imtizaç temin etmemektedir. Bu iti
barla, genel bir karar alınmak suretiyle bunların dü
zeltilmesi gerektiği kanısındayım. 'Bunu hatırlatmak 
istedim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Bu konuda Sayın Sağışman da biraz evvel bir ko

nuşma yapmışlardı ve Sayın Komisyon Başkanı da 
bunun açıklanmasını yapmışlardı; mamafih bu açık
lamayı bir kere daha dinlerseniz herhalde daha uy
gun olacaktır. 

Buyurun Sayın Başkan. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK IKANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, sa
yın üyeler; 

Eğer üniversitenin içerisinde kaldırılan bölümler 
varsa, birinci bölümde sadece teşkilatı, ikinci bölüm
de kaldırılmıştır ilavesi var ve harflerle gösteriliyor; 
kaldırılan olmadığı takdirde bunlar rakamlarla göste-
rilmiyordu ve bazılarında birinci tip, bazılarında da 
ikinci tip uygulanmıştır. Mesela Boğaziçi Üniversite
sinde de kaldırılan bir bölüm yoktur, bu bakımdan 
sadece Boğaziçi Üniversitesinden başlanılmıştır, doğ
rudan doğruya harflerle sıralanmıştır efendim ve bize 
de bu teknik bilgi verildiği için değiştirme yapmadık. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın üyeler, 13 üncü maddeyi Komisyonda a 

geldiği biçimiyle oylarınıza sunuyorum, Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 13 üncü madde kabul edil
miştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum: 
Marmara Üniversitesi : 
MADDE 14. — İstanbul'da Marmara Üniversi

tesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Marma
ra Üniversitesi; 

a) Rekrörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen -
Edebiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi'nden; 

b) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Atatürk Yük
sek öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesi, 
İstanbul Yabancı Diller Yüksekokulunun bu fakülte
nin ilgili bölümlerine katılması, Gençlik ve Spor Ba
kanlığına bağlı Anadoluhisarı Gençlik ve Spor Aka
demisinin bu fakültenin Beden Eğitimi Bölümüne 
katılmasıyla oluşturulan ve rektrölüğe bağlanan Ata 
türk Eğitim Fakültesi'nden; 

c) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Yüksek Tek
nik öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesiy
le oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Teknik Eğitim 
Fakültesi'nden; 

d) İstanbul İktisadî ve Ticarî İlimler Akademi
sine bağlı Ekonomi, İşletme, Siyasal Bilimler ve Tica-
reî Bilimler Fakültelerinin birleştirilmesiyle oluşturu
lan ve rektörlüğe bağlanan İktisadî ve İdarî Bilim
ler Fakültesi'nden; 

e) İstanbul İktisadî ve Ticarî İlimler Akademi
sine bağlı iken rektörlüğe bağlanan Diş Hekimliği Fa
kültesi ile Eczacılık Fakültesi'nden; 

f) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı İstanbul Yük
sek İslam Enstitüsünün fakülteye dönüştürülmesiyle 
oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İlahiyat Fakülte
si'nden; 

g) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı İstanbul Dev
let Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulunun fakülte
ye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağ
lanan Güzel Sanatlar Fakültesi'nden; 

h) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü'nden; 

i) İstanbul İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi
ne bağlı Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksekokulu
nun adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe 
bağlanan Basın - Yayın Yüksekokulu ile Atatürk 
Eğitim Fakültesine bağlı olarak yeni kurulan Eğitim 
Yüksekokulu'ndan; 

Oluşur. 
BAŞKAN — 14 üncü madde üzerinde söz iste

yen sayın üye?.. Sayın Bayer, Sayın Koran, Sayın 
öztürk, 

Sayın Bayer, 'buyurun efendim. 
MUHSİN ZEIKÂ1 BAYER — Sayın Başkan, 

ben sual soracağım efendim. Birincisi: (g) fıkrasında 
İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekoku
lunu, neden Güzel Sanatlar Akademisinden oluşan 
üniversiteye bağlanmayıp da buraya bağlandığını 
YÖK Temsilcisinden öğrenmek istiyorum. Bir özelli
ği olması lazımdır. 
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İkincisi: Atatürk isminin üniversitelerin fakülte
lerinde kullanmak hatalıdır. Eskiden bunu hep tenkit 
ediyorduk. Burada «Atatürk Eğitim Fakültesi» deni
yor. Eğitim fakültesi, eğitim fakültesidir. Atatürk için 
özel bir eğitim fakültesi mi kuruldu? Bunu öğrenmek 
istiyorum; teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 'Bayer. 
Sayın Koran, buyurun efendim. 

MEHMET VELÎD KORAN — Sayın Başkan, 
Danışma Meclisinin muhterem üyeleri; 

Vicdanınıza hitap ederek bir sual soracağım, 
Marmara Üniversitesi dendiği zaman sizde nerede
dir bu diye bir şüphe uyanıyor mu, uyanmıyor mu?.. 
Bursa'da mıdır, İzmit'te midir, Adapazarı'nda mıdu, 
istanbul'da mıdır, Edirne'de midir; nerededir bu?.. 

Beyefendiler; 

Sizden istirham ediyorum: Biz niye ecdadımızdan 
ürküyoruz?.. Devirler açan, çağ değiştiren, koskoca 
Osmanlı Devletini İmparatorluk yapan Büyük Fatih' 
in adını niçin bir üniversiteye koymayı çok görüyo
ruz?.. Ki bu Fatih Sultan Mehmet Han esasında dün
yanın en eski üniversitelerinden birini İstanbul'da 
kurmuş, Fatih Külliyesinde bizzat kurmuş, ilim ve 
irfan yuvası yanmıştır. Marmara Üniversitesi diyece
ğimize «Fatih Üniversitesi» desek yani ağzımız mı 
kırılır?.. 

Bir İstanbul Üniversitesi diyoruz; hoş, Istanbu 
Üniversitesi. Niye bir Bursa Üniversitesi demiyoruz 
niye bir tzmir Üniversitesi demiyoruz?.. Çıkartmışı! 
Fırat Üniversitesi; ne uydurma şey. Fırat neredef 
başlar, nerede biter... Niye Malatya Üniversitesi de
miyoruz?.. Çıkartmışız Dicle Üniversitesi; başlangıcı 
nerede, bitimi nerede.. Basra'ya kadar gidiyor Dicle. 
Niye Diyarbakır Üniversitesi demiyoruz?.. 

Bütün dünya üniversitelerinin isimlerini tetkik 
edin: Goethe bir profesördür, Goethe Üniversitesi 
diye kurulmuştur. Devirler açan, imparatorluklar yı
kan, imparatorluklar kuran koskoca Fatih Sultan 
Mehmet Han'ın adını bir üniversiteye koymaktan sa
kınıyoruz. Niye Fatih Üniversitesi olmasın?.. 

Bir takrir de verdim. Bu Yüce Türk'ün adının 
Marmara Üniversitesi yerine, Fatih Üniversitesi ola
rak konmasını teklif ettim. Desteklemenizi rica edi
yorum, saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Koran. 
Sayın öztürk, bir sorunuz vardı herhalde efen

dim, buyurun. 
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KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, 
Bilgisizliğimi af buyurun; bir kısım enstitüler; eği

tim enstitüleri, İslam enstitüleri YÖK Tasarısı ile fa 
külteye dönüştürülmektedir. Bildiğimiz kadarıyla bu 
enstitülerin amacı, ortaöğretime öğretmen yetiştir
mek idi. Fakülteler bilimsel çalışan, ilmî çalışan pe
dagojik formasyonu enstitülere oranla daha zayıf bu
lunan kuruluşlardır ve ilim yaparlar. 

Şimdi bu enstitülerin tamamını fakülteye çevirdi
ğinize göre, muhatap oldukları ortaöğretim öğretmen 
kaynağı yine buradan mı temin edilecektir? Ders 
programları pedagojik formasyonu verecek biçimde 
fakülteler mi enstitüye intibak ettirildi, enstitüler mi 
fakültelere intibak ettirildi? Bu 'hususta tereddütüm 
vardır, aydınlatırlarsa memnun kalırım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Sayın Komisyon, gerek konuşmalara, gerek so

rulara lütfen cevaD verir misiniz? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, sa
yın üyeler; 

Malumları olduğu üzere, Atatürk Eğitim Ensti
tüsü, Gazi Eğitim Enstitüsü, Fatih Eğitim Enstitüsü, 
'Kâzım Karabe'kir Eğitim Enstitüsü gibi, eğitim ens
titülerinin adlarının değiştirilmesi gerek Komisyonu
muz tarafından, gerekse YÖK tarafından kabul edil
memiştir ve böyle bir düzenlemeye de zaten ihtiyaç 
yoktur. Eğitim Enstitülerinin de adları vardır. Ensti
tü fakülte haline geldiği zaman; Gazi Eğitim Ensti
tüsü nasıl bugün fakülte haline gelmiş, Gazi Eğitim 
Fakültesi adını almışsa, bunların da adları aynen mu
hafaza edilmektedir. Bu bakımdan isimde bir değişik
lik düşüncemiz olmamıştır. 

Ayrıca, Sayın Bayer Arkadaşımızın söyledikleri me
seleye gelince: Güzel Sanatlar Akademisi başka, Tatbi
ki Güzel Sanatlar Akademisi malumları olduğu veç
hile başkadır. Birisi Millî Eğitim Bakanlığına bağlı, 
diğeri doğrudan doğruya önceden İktisadî Ticarî İlim
ler Akademisine, şimdi Marmara Üniversitesine bağlı 
olan iki yüksekokul halindeydi; şimdi bunlar birleş
tirildi. O bakımdan «Millî Eğitim Bakanlığına bağlı 
İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu
nun fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rek
törlüğe bağlanan Güzel Sanatlar Fakültesinden;..» 

Sadece organik bağ düşünüldüğü için bir araya 
getirilmiştir. Başka bir ayrım olmamıştır efendim. 

BA$KAN — Teşekkür ederim efendim. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, sorum ce

vaplanmadı. 
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BAŞKAN — Efendim, müsaade ederseniz kar
şılıklı konuşmalara İçtüzüğümüz imkân vermemek
tedir. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Hayır, ben Zatıâlinize arz 
ediyorum. 

BAŞKAN — Söz almadan lütfen hiç kimse konuş
masın. 

Sayın Öztünk, sorunuzun cevaplanmadığını söylü
yorsunuz. 

KÂZIM ÖZTÜRJK — Evet Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Sayın YÖK Temsilcisi mi cevap ve

recek efendim? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
YÖK TEMSİLCİSİ KEMAL KARHAN — 

Efendim, memleketimizde ortaöğretime öğretmen ye
tiştirmek önceleri edebiyat ve fen fakültelerine peda
gojik formasyon vermek suretiyle gerçekleşiyordu. 
Daha sonraları Ankara'da Gazi Eğitim Enstitüsü açıl
dı. Bunlar önce iki senelik olarak açıldı ve Türkiye' 
nin her tarafına yayıldılar. Daha sonra üç seneye çı
karıldı, dört seneye çıkarıldı; iki senelik eğitim ensti
tüleri de muhafaza edildi. 

2547 sayılı Kanunun öngördüğü ilkelere göre dü
zenlenen 41 sayılı (Kanun Hükmünde Kararnamede 
bütün yükseköğretim üniversite çatısı altına alındı. 

Batı ülkelerine baktığımız zaman, Almanya'da 
Pedagogische Hochschule'ler üniversitenin dışında; 
Fransa'da öğretmen yetiştiren okullar üniversitenin 
dışında; İngiltere'de Teachers College'ler üniversite
nin dışında şekillenebiliyor. Fakat Amerikan üniver
sitelerinde eğitim fakülteleri ortaöğretime öğretmen 
yetiştirmekle de şekillenmiş fakülteler. Biz bu modeli 
seçtik. Bütün yükseköğretim kuruluşları nasıl üniver 
site çatısı altında toplandıysa, eğitim fakültelerinde 
de ortaöğretime öğretmen yetiştirme hizmetini üni
versitelere verdik. 

Bunun dışında Fatih Üniversitesi konusu, Fatih' 
in adının verilmesi konusu bu Kanun hazırlanırken 
de göz önüne alındı; fakat Fatih'in ismi çok büyük. 
İstanbul'da bir üniversiteye vermek gerekirse İstan
bul Üniversitesine bu ismi vermek gerekir. İstanbul 
Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi olarak tanınmış bir 
üniversite; bu konuda mütereddit kaldık ve Marma
ra Üniversitesi adı tercih edildi. Bunu malumat ola
rak arz ediyorum efendim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, 14 üncü madde üzerinde önergeler 

var, okutuyorum efendim. 
Sayın Başkanlığa 

«Marmara üniversitesi» adının «Fatih Üniversi
tesi» olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Mehmet Velid KORAN 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
14 üncü maddenin birinci paragrafının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini öneririz. 
Muhsin Zekâi BAYER Muzaffer SÂĞIŞMAN 
«Marmara Üniversitesi 
Madde 14. — İstanbul İktisadî ve Ticarî İlimler 

Akademisinin adı değiştirilerek Marmara Üniversite
si olmuştur.» 

BAŞKAN — Sayın Koran, önergeniz üzerinde 
bir açıklama yapacak mısınız efendim? 

MEHMET VELİD KORAN — Demin arz et
tim. «Marmara Üniversitesi» dediğimiz zaman, Tür
kiye'nin neresinde olduğu hakkında insanda bir defa 
açıktan açığa bir tereddüt hâsıl olur. Marmara'nın 
etrafında 5 tane vilayet vardır; ama çağ yaratmış, 
imparatorluk kurmuş, devirlerin adını değiştirmiş, 
Türk imparatorluk olarak dünyaya tanıtmış büyük 
bir ismin kurmuş olduğu üniversite de mevcutken; 
Fatih Külliyesi Üniversitesi, Medresesi, halen ondaa 
istifade edilirken, onun adının yadırganması, onun 
adına bir üniversitenin kurulması çok mudur? Onu 
istifham ediyorum. 

«İstanbul Üniversitesinin ismini değiştirmek iste
dik; ama o yerleşmiştir...» tabiî, kabul ediyorum, İs
tanbul Üniversitesi yerleşmiştir; ama ikinci bir üni
versiteye... Üniversite bir ilim yuvasıdır; ister İstan
bul olsun, ister Boğaziçi olsun, ister herhangi birisi 
olsun; adına bu ecdadın isminin konması bence çok 
görülmemelidir. Bu bakımdan oraya «Fatih Üniver
sitesi» adının konmasını arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Koran. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, lehinde 

konuşmak istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Öztürk, Buyurun efendim. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Yükseköğretimi, Türkiye Cumhuriyetinin yüksek

öğretimini biçimlendirirken tarihî kökene oturmak
ta yarar vardır. 

Yerel isimleri üniversitelerimize vermenin kazan
cı ne olacaktır?. Millet olarak özerk ve bilimsel çalı-
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şacak bu müesseselere tarihten kaynaklanan isimleri 
vermekte büyük rahatlık duyuyorum. 

Ayrıca, impartorluk döneminde yükseköğretim 
müessesesi kurmuş ve adlarına yükseköğretim yapı
lan iki büyük kuruluş vardır; Bir, Süleymaniye, iki; 
Fatih. Binaenaleyh, oturmuş, ismi belli üniversiteler 
dışında yeni üniversite kurarken, tarihi büyüklerimi
zin, adının konmasında ne türlü sakınca olabilir? 
Hiç bir sakınca düşünmüyorum sayın arkadaşlarım. 
Aksine, faydalar umuyorum. Şöyle ki: 

Fatih Medresesi (Ki, tabiî ilimleri tedris eden bir 
medresedir) meşhur tabiî ilimcileri yetiştirmiştir ve 
gurur duyuyoruz. Tarihî isimlerimizi yükseköğretim 
kurumlarına vermek, hiç 'bir şey yapmazsa bizi ma
nen tatmin eder. 

Binaenaleyh, Sayın Köran'ın verdiği önergenin 
desteklenmesinde isabet olacaktır. 

Saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Sayın Komisyon, Sayın Köran'ın önergesi üze

rindeki düşünceniz nedir efendim? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTAROOĞLU — Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

NAZIM ÇÖKER — Takdir Yüce Meclisindir efen
dim. 

BAŞKAN — Katılıyorsanız kesin olarak oylaya
cağım da efendim, o nedenle soruyorum. 

Sayın üyeler; Sayın Köran'ın önergesini Hükü
met takdire bırakmakta, Komisyon ise katılmakta
dır. 

Bu nedenle Sayın Köran'ın önergesinin dikkate 
alınıp, alınmaması hususunu oylarınıza sunuyorum 
efendim. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öner
genin dikkate alınması kabul edilmiştir. Önergeyi 
'Komisyona gönderiyorum. 

ikinci önerge üzerinde Sayın Sağışman, Sayın Ba-
yer; hanginiz açıklama yapacaksınız? 

MUHSİN ZAKÂ'l BAYER — Ben açıklama ya
pacağım efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MUHSİN ZEKÂ! BAYER — Müsaade ederse

niz yerimden açıklama yapayım. 

BAŞKAN — Sayın Bayer; yerinizden yapacaksı
nız; yalnız, biraz evvel dikkate alınan bir önerge var, 
başlığını değiştirecek misiniz siz de buna göre, yok-
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sa eski isimde ısrar ediyor musunuz?.. Biraz evvel 
zatıâliniz de oy kullandınız çünkü.. 

MUHSİN ZEKÂ! BAYER — İsim müspet oy
landı efendim, isim için söylemiyorum. 

BAŞKAN — Hayır, şimdi sizin önergenizde ha
len başlığınız «Marmara Üniversitesi» de, bu neden
le zatıâlinize soruyorum. 

MUHSİN ZEKÂ1 BAYER — «Fatih Üniversite
si» diye değiştiriyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sizde «Fatih» olarak değiştiriyorsu
nuz. 

Ona göre buyurun efendim. 
MUHSİN ZBKÂ1 BAYER — Efendim, üniver

siteler devamlılık arz eden müesseselerdir. Tarihî ge
lişmelerin neticesinde yavaş yavaş gelişirler ve ülke 
yararına hizmet görürler. 

Bugün, 1940'lara, 1945'lere gittiğimiz zaman Tür
kiye'de iki üniversite vafken, Türkiye'de bir tane yük
sekokul vardır ye bütün üniversitelere başkaldırıyor
du. Bu da, İstanbul İktisadî Ticarî İlimler Yüksek
okuluydu ve yavaş yavaş ilk akademilerin nüvesini 
kurdu. Biz işte bu bakımdan, nasıl diğer bütün yük
sekokulları teker teker burada tadat ederken, lütfe
dip Sayın Komisyon bir redaksiyon haline getirilecek 
olan bu ifadeyi yerine getirirse, memleketimizde bilim
sel tarihî gelişmenin güzel bir ananesini ve kadirşi
naslığını ortaya koyacaktır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın Sağışman, buyurun. 
MUZAFFER ISAĞIŞMAN — Efendim, aynı ma

hiyettedir; üniversitelerimizin, eski ananelerine göre 
yükseköğretim kuruluşlarımızın belirtilmesi bakımın
dan. 

Malesef tümü üzerindeki konuşmamızda çok kı
sa zamanımız olduğundan söyleyemedim. Kurulan 8 
tane yeni üniversite tabiri esasında yeni üniversite de
ğildir. Bunlardan 'bilhassa üç tanesi istanbul İktisadî 
ve Ticarî İlimler Akademisinin gelişmesiyle, temeliy
le kurulmuştur; Marmara Üniversitesi, biri. İkinci
si, istanbul Devlet Mühendislik, Mimarlık Akademi
sinin isminin değiştirilmesiyle Yıldız Üniversitesi ol
muştur. Bunların, Sayın Bayer'in de söylediği gibi, 
birinin 75 senelik, birinin de yüz seneye yakın bir 
mazisi vardır. Üçüncüsü, Mimar Sinan Üniversite
si. Bu da Devlet Güzel Sanatlar Akademisinin üni
versiteye dönüştürülmesiyle olmuştur. Bunun da yüz 
senelik bir mazisi vardır. Yeni dediğiniz zaman bun
ları siliyorsunuz. 
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Bu eğitim kuruluşlarımızdan İstanbul Darülfünu- i 
nu İstanbul Üniversitesi olmuştur; o şekilde isim de
ğiştirmiştir. Bunun gibi diğerleri de aynı; ama bunlar
da çok topluluklar var. Bunlara bir çare bulamadık. 

Gazi Üniversitesi de esasında Ankara iktisadî 
ve Ticarî tümler Akademisiyle Ankara Devlet Mü
hendislik Mimarlık Akademileri ve Gazi Eğitim Ens- j 
ütülerinin birleşmesiyle meydana gelmiştir. 

Trakya Üniversitesi ise yine Edirne'de açılmış ; 
olan İstanbul Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi ve 
orada mevcut Devlet Mühendislik Mimarlık Akade
misinden oluşmuştur. j 

Yine Akdeniz Üniversitesi de, Antalya'da açılan 
ve Ankara'daki üniversitelerden birine bağlı olan Tıp 
Fakültesi ve İsparta Devlet MühendisliJc Mimarlık 
Akademisinin nüvesinden okunuştur. 

9 Eylül Üniversitesi ise, gelişmiş olan Ege Üni
versitesinden ayrılmayla kurulmuştur. 

Vandaki Yüzüncü Yıl Üniversitesi ise; bu da Van' 
da kurulan Veteriner ve Fen Fakültelerinin, Edebiyat 
Fakültesinin nüvesiyle kurulmuştur. Yani YÖK yeni 
üniversite kurmamış, bunları derlemiş toplamıştır. 

Yalnız yine bir önergemiz var. Bu isimler yerleri
ni belli etmediğinden, bizim teklifimiz şudur: İsimler 
yerindedir, yalnız şehirler ilave edilsin, Örneğin; Di
yarbakır Dicle Üniversitesi, Elazığ Fırat Üniversite 
si, İstanbul Marmara Üniversitesi, İstanbul Yıldız 
Üniversitesi, Antalya Akdeniz Üniversitesi, Sivas 
Cumhuriyet Üniversitesi, Samsun 19 Mayıs Üniver
sitesi gibi, üniversitelerin rektörlüklerinin bulunduğu 
yerler belirtilerek isimlendirilsin. O zaman bütün so
run hallolmuş olacaktır. 

Teşekkür ederim, sağ olun. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sağışman. 
Sayın Komisyon; Sayın Bayer ve Sayın Sağışman, 

önergelerinde «'İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi
nin adı değiştirilerek Fatih Üniversitesi olmuştur» 
şeklinde bir ibare; yeni bir düzenleme getiriyorlar 
efendim. 

Buyurun, görüşünüzü belirtiniz efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Şimdi redaksiyon 
mahiyetinde efendim.. 

BAŞKAN — Yalnız redaksiyon değil efendim. 
Yani, mevcut olan akademinin yerine yeni bir üni
versite kurulmuştur, şeklinde bir düzenlemedir.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Şimdi efendim, 
birinci fıkrada zaten, «İstanbul'da Marmara Üniver
sitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.» tabiri 
var. Şimdi onu, önerge istikametinde görüşümüzü bil
direrek değiştirdik ve bunun «Fatih» olarak; «İstan
bul'da Fatih Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite 
kurulmuştur.» 

BAŞKAN — O zaman... 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim; müsaade 
ederseniz bunu biz inceleyelim, tekrar sunalım efen
dim. 

BAŞKAN — Sunacaksınız?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Aradan sonra su
nalım efendim; şimdi önergeyi alalım. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; önergeyi gönderiyo
rum ve Birleşime 15 dakika ara veriyorum efendim. 

Kapanma Saati : 16,15 
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IKİNCÎ OTURUM 
Açılma Saati : 16.30 

BAŞKAN : Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : A. Güngör ÇAKMAKÇI, Erdoğan BAYIK 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 41 inci Birleşimin 
ikinci Oturumunu açıyorum. Görüşmelere kaldığı-
miz yerden devam ediyoruz. 

Sayın üyeler; 14 üncü madde ile ilgili verilmiş ola
rak Sayın Sağışman ve Sayın Bayer'in önergelerinin 
dikkate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza su
nuyorum. Sayın Bayer'in önergesinin dikkate alınma
sını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önergenin 
dikkate alınması kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; 14 üncü madde ile ilgili olarak, üni
versitenin adının «Fatih Üniversitesi» olması yolun
da Sayın Koran tarafından verilen önerge dikkate 
alınmıştı. Bununla ilgili olarak Komisyondan gelen 
yazıyı okutuyorum efendim. 

«Sayın Başkanlığa 
«Marmara Üniversitesi» adının, «Fatih Üniver

sitesi» olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Mehmet Velid KORAN» 
Başlıkla ve birinci fıkrada gereken değişme yapıl

ması teklifine katılıyoruz. 
SelçukKANTARCIOĞLU 

Millî Eğitim Komisyonu Başkanı 
BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu, 14 üncü mad

dede geçen «Marmara Üniversitesi» ibareleri, «Fa
tih Üniversitesi» olarak değiştirilecek, değil mi efen
dim?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Evet efendim. 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkanım, bu konuda 
bir şey arz edebilir miyim?.. 

BAŞKAN — Efendim müsaade buyurun, artık 
bir şey söylemeniz mümkün değil. 

AYHAN FIRAT — Sayın Komisyonla görüş
müştüm, eğer böyle giderse; yani «İstanbul'da Fa
tih Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuş
tur» denirse biraz sonra bir tane daha gelecek, yine 
«yeni bir üniversite kurulmuştur...» denecek. Halbu
ki, «Fatih Üniversitesi İstanbul'da yeni kurulmuş»; 
ifadenin doğrusu budur. Yani, biraz önce Sayın Ko
misyonla görüşmüştüm; lütfederlerse... 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Komisyon biraz ev
vel kendi iradesini izhar ettiler. 

Müsaade ederseniz, yine Komisyondan gelen ve 
biraz evvel dikkate alınması kabul edilen önergeyle 
ilgili olarak tezkereyi okutuyorum efendim. 

Yüce Başkanlığa 
Genel Kurulca daha önce kabul edilen madde

lere göre, düzenlemeye ters bir durum yaratacağın
dan, bundan sonra gelecek maddeleri de yeniden de
ğiştirmek icap ettiğinden teklife katılamıyoruz. 

Arz ederim. 
Selçuk KANTARCIOĞLU 

Millî Eğitim Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN — Sayın Bayer, biraz evvel oyladığım 
ve dikkate alınan önergenize Komisyon katılmadığı
nı beyan etmiştir. Önerge sahibi olarak bir şey söy
leyecek misiniz efendim?.. 

MUHSİN ZEKÂ! BAYER — Sayın Başkanım, 
önergem açık ve belli idi. 

BAŞKAN — Katılmıyorlar efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, açıkla
mama izin verirseniz belki arkadaş tatmin olur. 

MUZAFFER SAĞIŞMAN — Sayın Başkan, ben
deniz de önerge sahibiyim. 

BAŞKAN — Sayın Sağışman, Genel Kurul Kara
rına göre önerge sahiplerinden ancak bir kişiye söz 
vermemiz mümkündür. Müsaade buyurursanız, Sa
yın Bayer ilk imza sahibi olarak görülüyorlar, bu ne
denle efendim. Biraz evvel siz savunma durumunda 
idiniz. 

Katılmıyorlar, sizin de bir diyeceğiniz var mı efen
dim?.. 

MUZAFFER SAĞIŞMAN — Diyeceğim var,, 
Sayın Başkan. 

BAŞK'AN — Buyurun Sayın Sağışman. 
MUZAFFER SAĞIŞMAN — Efendim, gösteri

len esbabı mucibe, bir yazı değişikliği esbabı muci-
besiyle kabul edilemez. Bizim görevimiz yazının de-
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giştirilmesindeki güçlük değildir; değişecekse değişe- i 
çektir. Esbabı mucibe bir gerekçeye dayanmalıdır, 
yazının değişmesi güçlüğü esbabı mucibe değildir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sağışman. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 
açıklamama izin verir misiniz efendim?.. 

BAŞKAN — Efendim, zaten yazıyı göndermek 
suretiyle, katılmadığınızı ve gerekçenizi okuttum. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Gerekçe yazılı 
efendim. 

BAŞKAN — O zaman mesele yok efendim. 
Sayın üyeler; Komisyon, 14 üncü maddedeki 

«Marmara Üniversitesi» tabirlerini «Fatih Üniver
sitesi» olarak değiştirmiştir. 14 üncü maddeyi, Ko
misyonca değiştirilen bu şekliyle oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 14 üncü 
madde kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; 12 nci maddeyle ilgili olarak Ko
misyondan gelen yazıyı okutuyorum... 

MUZAFFER SAĞIŞMAN — Efendim usul ba
kımından, benim önergemin de oya konması lazım; 
ayn ayrı iki önergedir. 

BAŞKİAN — Sayın Sağışman, biraz evvel zatıâli-
nizin önergesinin dikkate alınıp alınmamasını oylat-
tım, dikkate alınması kabul edildi. Komisyon da, ye
ni getirdiği metinde bu önergenizi dikkate almadığını 
beyan ile bir gerekçe gösterdi ve neden katılmadığını 
da izah etti. Bunun üzerine, gerek Sayın Bayer'e ve 
fazladan da zatıâlinize söz verdim. Bu durumda, bi
liyorsunuz İçtüzüğümüzün 78 inci maddesine göre 
Komisyondan gelen metni oylama mecburiyetinde
yim; bendeniz onu yaptım. Komisyon, katılmadıkla
rını beyan ettiler. 

MUZAFFER SAĞIŞMAN — İkisinin cevaplan 
ve önergeler ayrı ayrı geldi. 

BAŞKAN — Efendim, ayrı ayrı da gelse, tek bir 
metin önümüze gelmiştir. Önümüze gelen 14 üncü 
maddenin yeni düzenlemesidir; ayrı bir 14 üncü 
madde yok ki, yeniden ayrı ayrı oylayalım. 

12 nci maddeyle ilgili olarak Komisyondan gelen 
yazıyı okutuyorum. 

Yüce Başkanlığa 
Komisyonumuz, metinde de görüleceği üzere 

mevcut bölümü kaldırma teklifinde bulunmamıştır. 
(Üçüncü bendin son satırında «nden» ekinin kaldırı
lıp, aşağıdaki cümleciğin eklenmesini arz ederim. 

Selçuk KANTARCIOĞLU 
Millî Eğitim Komisyonu Başkanı 

i «...ile Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesinden;» 
BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu, şöyle mi demek 

istiyorsunuz efendim: «Rektörlüğe bağlanan Mimar
lık Fakültesi ile Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesin
den» 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Evet efendim. 

BAŞKAN — Sayın Sağışman, önergenize katıl
mışlar efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Evet, katıldık. 

MUZAFFER SAĞIŞMAN — Kabul efendim. 
BAŞKAN — Sayın üyeler; 12 nci maddeyi, Ko

misyonun üçüncü bentte yaptığı bu değişiklikle oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kaibu letmeyen-
ler... 12 nci madde kabul edilmiştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum. 
Yıldız Üniversitesi : 

MADDE 15. — İstanbul'da Yıldız Üniversitesi 
adı ile yeni bir üniversite kurulmuştur. Yıldız Üni
versitesi; 

a) istanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisi Temel Bilimler Fakültesinin bağlantısı
nın ve adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektör
lüğe bağlanan Fen - Edebiyat Fakültesi'nden; 

b) İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisi inşaat, Makine - Elektrik, Harita - Kadast
ro Fakülteleriyle Işık Mühendislik, Vatan Mühendis
lik, Galatasaray Mühendislik, Kadıköy Mühendis
lik ve Mimarlık Fakültelerinin mühendislik bölüm
lerinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe 
'bağlanan Mühendislik Fakültesi, Kocaeli Devlet Mü
hendislik ve Mimarlık Akademesinin fakülteye dö
nüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan 
Kocaeli Mühendislik Fakültesi'nden; 

c) istanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisi Mimarlık Fakültesi ile diğer fakülteleri
nin mimarlık bölümlerinin birleştirilmesiyle oluştu
rulan 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 
Yüksekokulu'ndan; 

Oluşur. 
BAŞKAN — 15 inci madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye?.. 
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MUZAFFER SAĞIŞMAN — Sayın Başkan, 
önergemiz var. 

BAŞKAN — Sayın Sağışman müsaade buyurun, 
önergelere daha sıra gelmedi. 

15 inci madde üzerinde söz isteyen sayın üye?... 
Yok. 

Sayın Komisyon, bu madde üzerinde bir açıklama
da bulunacak mısınız?.. 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Yok efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

NÂZIM ÇÖKER — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Sayın üyeler; 15 inci madde üzerin

de önergeler var, okutuyorum efendim. 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Üniversiteler Teşkilatı Tasa
rısındaki 15 inci maddenin ekli şekilde belirtildiği 
gibi değiştirilmesini öneririz. 

Saygılarımızla. 

Muzaffer SAĞIŞMAN Muhsin Zekâi BAYER 

İbrahim ŞENOCAK S. Necdet ÖZDOĞAN 

Necmettin NARLIOĞLU Tülay ÖNEY 

Turgut KUNTER Recai DİNÇER 

Hayati GÜRTAN İbrahim GÖKTEPE 

ÖNERİ : 

Yıldız Üniversitesi : 
Madde 15. — İstanbul Devlet Mühendislik ve 

Mimarlık Akademisinin adı değiştirilerek Yıldız Üni
versitesi olmuştur. 

1. Yıldız Üniversitesi 
a) Rektörlüğe bağlı Elektrik, Harita-Kadastro, 

İnşaat, Kimya ve Mimarlık fakültelerinden, 
b) İstanbul Devlet Mimarlık ve Mühendislik 

Akademisi Temel Bilimler Fakültesi adı değiştirile
rek ve Rektörlüğe bağlanan Fen - Edebiyat Fakül
tesinden, 

c) Kocaeli Devlet Mimarlık ve Mühendislik 
Akademisinin adı değiştirilerek ve Rektörlüğe bağ
lanan Kocaeli Mühendislik Fakültesinden, 

d) Rektörlüğe bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü 
ile Fen Bilimleri Enstitüsünden, 

e) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken, Kocaeli 
Mühendislik Fakültesine bağlanan Kocaeli Meslek 
Yüksekokulumdan, 

Oluşur. 
2. İstanbul Devlet Mimarlık ve Mühendislik 

Akademisi, Vatan Işık ve Galatasaray Mühendislik 
fakülteleriyle Kadıköy Mühendislik ve Mimarlık 
Fakültesi kaldırılmış, buralardaki bölümler yukarıda
ki ilgili fakülteler içinde birleştirilmiştir. 

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

MUZAFFER SAĞIŞMAN — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MUZAFFER SAĞIŞMAN — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlar; 
Sizi çok rahatsız ediyorum; ama maalesef görüş 

bildirmek zorunda kalıyorum. 

Efendim, başlangıçta da söylediğim gibi, Türki
ye'de yükseköğretimde maalesef henüz yerleşmiş bir 
sistem yok. Sayın YÖK Yöneticisinin de söylediği gi
bi, birtakım sistemler arasında; Batı Avrupa, Anglo
sakson, Amerikan sistemleri arasında bocalıyoruz. 
Tabiî yöneticilerimiz, hangi tarafa meyilleri fazla 
ise, o tarafı daha sempatik buluyorlar. Bu sempatik 
olmada da fakülte azaltma tandansı var. 

Evet, fakülte azaltma tandansına ben de katılıyo
rum. Bir üniversitede çifter fakülte olması, hakikaten 
aşırı bir şey; ama bazı zarurî hallerde de bunu mu
hafaza etmek lazım. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi bir modeldir Ame
rikan sistemi olarak; diğer üniversitelerimiz ise (eski 
üniversitelerimiz) daha ziyade Batı sistemine; Alman, 
Fransız sistemine dayalı bir sistem ile gitmektedir. 

Burada da, nitekim bu sistem ayrılığı yapılmadan 
bazı yerlerde fakülteler bırakılmış, bazı yerlerde top
lanmıştır. Mesela yeni kurulan Yıldız Üniversitesinde 
de Makine, Elektrik, İnşaat, Harita ve Kadastro ve 
Kimya Fakülteleri, bunlardan bilhassa başta saydıkla
rım, uzun zamanlardan beri ayrı birimler olarak ça
lışmaktadır ve bir de ayrıca bu fakülteler içerisinde, 
artık makine mühendisi deyince, genel makine kalk
mış; yönlendirmeye, daha spesiyalize olmaya, uz-
manlaştırmaya giden bölümlere girmiştir. Elektrik 
Fakültesi aynı şekilde, zayıf akım, kuvvetli akım, 
elektronik, kompüter vesaire gibi dallara talebeler, 
belirli bir sömestrden sonra ayrılmaktadırlar. 

Bundan başka, bütün mühendislik fakültelerinin 
bir arada toplanması, diğer eğitim sistemiyle de ay
kırı. Şöyle ki; Sağlık Bilimleri altında doktorları, tıb-
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bı, veterineri, eczacıyı, dişçiyi toplayamadığımız gibi, 
mühendislikleri de aynı dal altında toplayamayız . 
Eğer bu sistem kabul edilseydi, bir Sağlık Bilimleri 
Fakültesi ve bunun içinde tıp, eczacılık, veteriner, diş.' 
hekimliği toplansaydı; sistemdir, hiçbir şey söyleye
meyeceğim. 

Buna mukabil, yine aynı teşkilatta bir üniversite
de mühendislik fakülteleri ayrı bırakılmıştır. Bir ta
rafta aynı paralelde yürüyen bir üniversite; ismi de
ğişerek üniversite olmuş, buradaki fakülteler tek fa
külte haline gelmiş. Rica ederim, bir veteriner hekim
le bir doktor arasındaki fark kadar, bir inşaat mü
hendisiyle bir elektrik mühendisi arasında da fark 
vardır. Bir ziraat mühendisiyle bir orman mühendisi 
arasında nasıl fark varsa, bugün bir inşaat mühen
disiyle, bir elektrik, bir harita-kadastro mühendisi 
arasında da öyle farklar vardır. Bu, farkların belir
tilmesi gerekir. 

îkinci bir şey; Yıldız Üniversitesi harita ve ka
dastronun Türkiye'de bilimsel olarak kurulmasının 
öncülüğünü yapmıştır ve ilk kurulmuş fakültelerden 
bir tanesidir; ondan sonra üniversitelere eleman ye
tiştirmiş ve Yer Bilimleri adı altında fakülteler ku
rulmuştur. Böyle bir üniversiteyi, böyle bir yüksek
öğretim kuruluşunu yeni kurulmuş olarak göstere
meyiz. Bunun bir mazisi var, memlekete yaptığı gö
revler var. Bunun bütün mazisini silip, bir kerede «ye
ni üniversitedir» deyip çıkmak, hakkaniyete asla sığ
mamaktadır. Her yerde ne yapılması lazımsa, hakkı 
vermek lazımdır. Ben burada yeni bir fakülte kur
muyorum, mevcutların muhafazasını istiyorum. 

Makine Fakültesinin laboratuvarları vardır, Elektrik 
Fakültesinin laboratuvarları vardır, inşaat Fakültesinin 
laboratuvarları vardır, Harita - Kadastronun çok gü
zel laboratuvarları vardır; Batı Almanya'dan büyük 
yardımlar görmüştür cihaz yönünden. Biz bunu şimdi 
fakülte olarak kaldırıyoruz ve Alman Hükümeti yap
tığı yardımlarda, «Bunu küçülttüler» diye bazı şey
lerde de çekinecektir. 

Bu bakımdan, önerimin bu ilmî ışık altında, yazı 
değiştirmek güçlüğünü düşünerek değil, bir düzenin, 
bir öğretimin iyi gitmesi bakımından dikkate alın
masını hassaten rica ediyorum efendim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sağışman. 
Sayın üyeler, Sayın Sağışman'ın önergesi üze

rinde söz isteyen sayın üye... Yok. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, sayın üye
ler; 

Öyle zannediyorum ki, Sayın Sağışman, kendi daha 
önce çalışmış olduğu müesseseleri savunmakla, diğer
lerinden farklı olarak bir görüş getirmektedir. Esasen 
YÖK ve bizim Komisyonumuz bunları incelerken, üni
versiteler arasında, akademiler arasında, eski okullar, 
yeni okullar, eğitim enstitüleri arasında böyle bir ayrım 
asla düşünmemiştir. Genel düzenleme şöyle olmuştur: 

Mevcutlar, doğrudan doğruya birinci fıkrasında 
«yeni bir üniversite kurulmuştur» şeklinde değil, ne 
ise aynen o alınmıştır. Karadeniz'in sadece adında bir 
değişme olmuş, Karadeniz Teknik Üniversitesinden 
teknik çıkarılmıştır, Orta Doğu (Teknik Üniversitesi 
aynen alınmıştır, Boğaziçi Üniversitesi aynen alınmış
tır, Diyarbakır Üniversitesinin adı Dicle Üniversitesi 
yapıldığı için, birinci fıkraya bu konmuştur, Çukurova, 
Anadolu, Cumhuriyet, İnönü Üniversiteleri aynen es
ki mevcut kanunlarına göre birinci fıkraları ona göre 
alınmıştır. 

Sonra, 1873 Sayılı Dört Üniversite kurulması hak
kında; ki, bu dört üniversite Fırat Üniversitesi, 19 
Mayıs Üniversitesi, Bursa Üniversitesi ve Konya Üni
versitesi olarak alınmış, diğer üniversiteler için bir 
şablon geliştirilmiştir. Bunun üzerinde, daha önce iki
sini aynı görüşle uygun gördüğünüz Gazi ve Marmara 
Üniversitelerinin dışında kalanlar da şunlardır: Yıldız, 
(şimdi üzerinde görüştüğümüz) Mimar Sinan, 9 Ey
lül, Trakya, Uludağ, Akdeniz, Erciyas, Dicle ve 100 
üncü Yıl Üniversiteleri olmak şartıyla, hepsinde evvela 
«Burada falan şeklinde bir üniversite kurulmuştur,» 
cümlesi alınmış ve daha ilmî bir görüşle bu düzenlen
miştir. 

Şimdi burada, arkadaşımızın dediği gibi her üni
versite neden meydana gelmişse onu koyduğumuz za
man, diğerleri sanki ikinci planda, üçüncü plandav-
mış gibi bir durum ortaya çıkıyor. Yani, «Yıldız Üni
versitesi İstanbul'da Devlet Mimarlık ve Mühendislik 
Akademisinin oluşturduğu veya nüvesini teşkil ettiği 
bir üniversite kurulmuştur» demek bir ayırım getirir; 
diğer okullarda olduğu gibi. Neden zamanında Anka
ra İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisinde de bu ko
nunun üzerinde durdular veya Yüce Heyetimiz bu ko
nuda müşterek bir görüşe vardı?.. 

O bakımdan, biz önergeye maalesef katılamıyoruz; 
düzenleme buna göredir. Esasen 1 inci maddede de 
aynı şeyi arz etmiştim; yani 1 inci madde dediğim, bi
raz önce açıklamış olduğum gibi, eğer iktisadî ve 
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Ticarî ilimler Akademisinin nüvesinde olmuş olsaydı, 
aşağıda (d) fıkrasında geçen; «İstanbul İktisadî ve Ti
carî İlimler Akademisine Bağlı Ekonomi, İşletme, Si
yasal Bilimler, Ticarî Bilimler...» diye onu oradan al
mak, ayrıca (g) fıkrasındaki akademileri almak, ayrı
ca (i) fıkrasında bir daha tekrarlanmakta olan; «İs
tanbul İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisinde Ga
zetecilik...» diyerek onların hepsini yeniden birleştir
mek olacaktı ki, bu da, «kaldırılanlar, ayrılanlar, bağ
lananlar» xdiye bizim başlangıçtan beri getirmiş oldu
ğumuz düzenlemeye ters bir görüş olacaktı. 

Aynı görüş, yukarıdaki kabul ettiğiniz maddedeki 
görüş, burada da vardır. O bakımdan, böyle bir dü
zenlemenin sonuna kadar gitmemesi için, önergenin 
Komisyonumuzca uygun görülmemiş olduğunu arz 
etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Öztürk. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, önergeyi 
oylamadan bir arzım var. Önerge, üniversitenin adını 
da kapsayan çerçevesi geniş bir husustur. İsmi üzerinde 
ayrıca bir önerge vardır, bunu oyladığınız takdirde 
2 nci önergeyi oylama imkânınız kalmayacaktır. Önce 
o önergenin işleme konmasını arz ederim. 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Öztürk müsaade eder
seniz, evet sizin bir önergeniz var isminin değiştiril
mesine ilişkin. Yalnız, önergeleri tabiî geliş sırasına 
göre işleme koyuyoruz. Önergeniz şu anda elimize 
geçtiği için okutma imkânımız olmadı; evvela bunu 
görüşelim, bunun isimle ilgisi yok, sadece bir düzen
lemeyle ilgisi var, dikkate alınması hususunu oyla
yacağız, bilahara zatıâlinizin önergesini okutacağım 
efendim. 

Sayın Hükümet?.. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ NA
ZIM ÇÖKER — Metindeki düzenleme uygundur, 
önergeye katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın üyeler; Sayın Sağışman'ın önergesine Ko

misyon ve Hükümet katılmadıklarını beyan etmişler
dir. 

MUZAFFER SAĞIŞMAN — Efendim, bir kıs
mını cevaplandırdılar, fakülteler hakkındaki mütalaayı 
cevaplandırmadılar, sadece isim üzerinde durdular. 

BAŞKAN — İsim üzerinde durmadılar zannede
rim. Bilmiyorum; başka ilave edeceğiniz bir şey var mı 

Sayın Komisyon? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; 

Daha önce arz ettim, üçüncü defa arz ediyorum; 
başlangıçtan itibaren 1 inci fıkralarının ne şekilde 
düzenlenmiş olduğunu arz ettim efendim. Ondan 
sonra, sıra ile önce mevcutlar, sonra adı değişenler, 
sonra bağlananlar, sonra Millî Eğitim Bakanlığından 
devir alınanlar ve sonra kaldırılanlar olmak şartıyla 
bir sıra içinde olmuştur ve şimdiye 'kadar da böyle 
olmuştur efendim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
MUZAFFER SAĞIŞMAN — Efendim, müsaade 

buyurun, sırası değiştirilmiş değildir, fakültelerin sa
yısını çoğaltıyoruz. Buna cevap istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Sağışman, müsaade eder mi
siniz efendim? Komisyon, kendi bilgi çerçevesi için
de bir cevap veriyorlar; bu, zatıâlinizi tatmin etme
miş olabilir; ama Komisyona da, «illa da benim is
tediğim şu cevabı böyle vereceksin» şeklinde bir fi
kir dermeyan etmemiz mümkün değildir efendim. 
Müsaade buyurun. 

MUZAFFER SAĞIŞMAN — Efendim, soru so
ruyorum, soru sormak hakkım değil mi? 

BAŞKAN — Soru sormak hakkınız, Komisyon 
da kendi bilgisi ölçüsünde bir cevap veriyor veya 
veremiyor, vermiyor, Yani «illa da cevabınız da böy
le olacaktır, niçin cevap vermiyorsunuz?» demek, 
zannetmiyorum ki mümkün olsun. 

Sayın Bayer, buyurun efendim. 
MUHSİN ZEKAÎ BAYER — Efendim, Üniver

siteler Kanununu tetkik ettiğimiz zaman, 27 üniver-. 
site içinde yalnız İstanbul Teknik Üniversitesinde 
mühendislik bilimleri kendi branşlarına göre müstakil 
fa'kültelere ayrılmıştır. Diğerlerini tetkik ettiğimiz za
man, sonda bir iki üniversitede mühendislik ve mi
marlık birleştirilmekte, fakat diğerlerinde ise bütün 
mühendislik bölümleri, hatta tekstil mühendisliğine 
kadar, bir bölüm içinde, bir mühendislik fakültesi 
içinde toplanmıştır. 

Şimdi sorum şu; Yıldız Üniversitesinde acaba 
aynı İstanbul Te'knîk Üniversitesinde olduğu gibi, 
makina, elektrik, kadastro ve inşaat bölümlerinin 
müstakil fakülte olması için Hükümet ne düşünü
yor? 
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Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Hükümet, cevabı YÖK Temsilcisi mi ve

recek efendim?.. Buyurun. 
YÖK TEMSİLCİSİ KEMAL KARHAN — Sa

yın Başkan; 
Yükseköğretim kurumlarının düzenlenmesi yapı

lırken, İstanbul Teknik Üniversitesinin 1943 yılından 
beri mevcut bulunan fakültelerini muhafaza etmek
ten başka çare bulamadık. Samimi olarak ifade ede
yim k'i, 'onları da birleştirmek, o müessesede de bir 
reform anlamı taşır; fakat huzurunuza bunları bir
leştirerek gelemedik. Bunun dışında, istisnasız ola
rak her yükseköğretim kuruluşundaki mühendislik 
fakültelerini birleştirdik, Karadeniz Teknik Üniversi
tesinde, Ege Üniversitesinde 6 fakülte vardı birleş
tirdik ve bunun da lüzumlu olduğuna kaniyim. 

Fransa'da, üniversite içinde bulunan mühendislik 
eğitiminde tek fakülte vardır. Almanya bir oluşum 
halindedir; vaktiyle teknik üniversiteleri vardı, tek
nik üniversiteler de ayrı ayrı fakültelerdi, fakat şim
di kaldırıyorlar, fahberaytlar kuruyorlar; fakülteleri 
yine kuruyorlar, onları kaldırıyorlar; bir oluşum 
içinde. Amerika'da ise, 100 sene'den beri bütün yük
seköğretim kuruluşlarında mühendislik bir tek fakül
te içinde. Dünyanın en büyük teknik üniversitelerin
den bir tanesi, MİT dediğimiz, 18 tane mühendislik 
branşı bir tek mühendislik fakültesi içinde, bir teknik 
üniversite^ 

'Biz oluşumu böyle gördük, bu Kanun Hükmün
deki Kararnamedeki düzenlemede en temel ilkelerden 
bir tanesi budur, onun için önergeyi doğru bulma
dığımızı arz ederim efendim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; Sayın Sağışman'ın önergesine Hü

kümet ve Komisyon katılmadıklarını beyan etmiş
lerdir efendim. Önergenin dikkate alınıp alınmama
sı hususunu oylarınıza sunuyorum : Dikkate alınma
sını kabul edenler lütfen işaret buyursunlar.. Ka
bul etmeyenler lütfen işaret buyursunlar.. Önergenin 
dikkate alınması kabul edilmiştir efendim. 

Sayın Özlt'ürk'ün üniversitenin adının değiştiril
mesiyle ilgili bir önergesi var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
15 inci maddede adı geçen «Yıldız Üniversitesi» 

adının, «Süleymaniye Üniversitesi» olarak değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Kâzım ÖZTÜRK 

BAŞKAN — Sayın Öztürk bir açıklama yapacak 
mısınız efendim? buyurun. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 

Fatih Üniversitesi için arz ettiğim hususlara ila
veten, eğer bu Kanun Hükmünde Kararnamenin tan
ziminde bendeniz de görevli olsaydım, tarihî Tüfk 
büyüklerinin adlarını bu üniversitelere vermeyi pren
sip olarak önerirdim; ama önümüze bir Kanun Ta
sarısı gelmiş ve bu aşamayı aşmışız. 

Ne var ki, Atatürk devrimlerinin yapıldığı ilk 
günlerde irtica ile mücadele son derece önem kes-
betmişti. Tarihimizde iki büyük yükseköğretim mü
essesesi vardır; biri Süleymaniye, diğeri Fatih medre
seleridir ve bu yerlerde müspet bilimler, teolojiden 
öte, teoloji bir defa okutulur; ama ondan öte müs
pet ilimler okutulur ve bu devrede yüzümüzü ak 
eden, varlıklarıyla övündüğümüz büyük bilim adam
ları yetişmiştir bu müesseselerden. 

«•Yıldız» ismine geliyorum. Yıldız, hepinizin bil
diği gibi yakın tarihimizde istibdada sembol olmuş 
bir isimdir; toplumumuzdaki adı, ay, güneş, yıldız 
manasında gök cismi değildir. Ya?.. Yıldız Sarayından 
kaynaklanan bir «Yıldız» deyimi vardır. Birkısım 
okullarımız, fakültelerimiz de bu adla anılır; ama 
şu aşamada üniversiteyi kurarken, tarihimizin çok de
rinlerinden kaynaklanan, üç kıtaya hükmeden, son 
Türk İmparatorluğunun en yüksek hudutlarına va
ran, 44 yıl müddetle tüm dünyayı titreten Ve bir ara
lık, dünyayı Türk Devleti haline getirecek güce ka
vuşturan bir padişahın adı ile anılan bir eğitim ku
rumu vardır. Bu kurumun adının bugün de yaşatıl
masında, hiçbir şey yapmasa bile, manen toplumu
muzu, fert olarak hepimizi doyuracak bir zenginlik 
görüyorum ve bu nedenle önergemi arz ettim, ka
bulünü de istirham ediyorum, saygılar sunuyorum. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim .Sayın Öztürk. 
Sayın üyeler, önerge üzerinde söz isteyen var mı? 
M. FEVZİ UYGUNER — Aleyhinde efendim. 
'BAŞKAN — Buyurun Sayın Uyguner. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 

'Biraz evvel verilen bir önerge ile Marmara Üni
versitesi, Fatih Üniversitesi haline getirildi. Şimdi, 
Tasarıyı ş'öyle karıştırırken bazı isimler gözüme çarp
tı. Bunlardan birisi, Karadeniz Teknik Üniversitesi 
ile ilgili 28 inci madde. Bu maddenin üçüncü ben
dinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Fatih Yüksek 
Öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesiyle, 
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Fatih Eğitim Enstitüsü kuruluyor. Yine, aynı mad
denin sekizinci bendinde Millî Eğitim Bakanlığına. 
bağlı Giresun Eğitim Enstitüsü'nün adının değiştiril
mesinden oluşturulan Fatih Eğitim Fakültesine bağ
lanan', Giresun Eğitim Yüksekokulu oluşturuluyor. 

Bunlar, hepsi birbiri ile iltibasa mahal veren şey
ler oluyor. Yani, bir önergeyi incelerken, kabul eder
ken, son derece dikkatli davranmamız geı ektiğine işa
ret etmek istiyorum. 

Şimdi, burada «Süleymaniye Üniversitesi» teklif 
ediliyor. 'Bir defa, Kanunî Sultan Süleyman, şüphe
siz Türk büyüklerindendir ve Osmanlı İmparatorlu-
ğu'nun, hatta dünyanın sayılı liderlerinden, padişah-
larındandır; zamanında büyük ün yapmış, isim yap
mış ve Türkleri bütün dünyaya tanıtmış «Muhteşem 
Süleyman» adı ile anılan bir kimsedir. Ancak, ben 
şahsen bu üniversitelere tarihî şahsiyetlerin adının 
verilmesini uygun görmüyorum; çünkü her üniver
sitenin bir gelişim tarzı vardır. Biraz evvel Sayın 
Sağışman Hocamız gayet güzel izah ettiler; Yıldız 
Üniversitesi, İstanbul'un Yıldız mevkiinde kurulmuş, 
teşekkül etmiş; evvela Yıldız İnşaat. Yüksekokulu 
olara'k (Yanlış kalmadı ise hatırımda) teknik bir alan
da kurulmuş bir yüksekokuldur. O zamanla gelişmiş, 
genişlemiş, serpilmiş, büvümüş; bugün karşımızda 
bir üniversite olarak -görüyoruz. Bu gelişmeye uy
gun olara'k, bu bilim yuvasına kendi isminin, yani 
gelişmesinin başlangıcını teşkil eden, bulunduğu sem
tin adının verilmesi 'daha uygun olacaktır. Belki, 
«Süleymaniye» başka bir kuruluşa verilebilir; ancak 
bu Yıldız Üniversitesine, gelişimine uygun olarak, 
kendi isminin verilmesinde büyük isabet vardır. 

İkinci itirazım, «'Süleymaniye» arapça gramerle 
kurulmuş bir isimdir. Fatfh Üniversitesi, biraz daha 
uygundur; çün'k'ü Fatih'in ismi ile kurulmuştur. «Fa-
tihiye Üniversitesi» demiyoruz «Fatih Üniversitesi» 
diyoruz. Burada «Süleymaniye» deyince, arap kö
kenli, arap gramerinden «iye» eki alıyor. Bizim Tüfk 
kökenli isimler dururken, kalkıp bir arap grameri ile 
tertip edilmiş bir ismin verilmesine, ben şahsen ken
di kültürümüz bakımından karşı çıkıyorum, ismin 
aynen muhafaza edilmesini öneriyorum. Bu sebeple 
önergenin karşısındayım. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
(Savın Komisyon, Sayın Öztürk'ün önergesi üze

rindeki düşünceniz nedir? 
MİLLÎ EĞÎTÎM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Katılamıyoruz 
efendim, es'ki bir okulun ismidir. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

NAZIM ÇÖKER — Katılmıyoruz. 

'BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın öztürk'ün öner
gesine Hükümet ve Komisyon katılmadığını beyan 
etmişlerdir. Önergenin dikkate alınıp alınmaması hu
susunu oylarınıza sunuyorum efendim. Dikkate alın
masını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Sayın üyeler, 15 inci ma'dde ile ilgili olarak Ko
misyondan gelen yazıyı okutuyorum. 

Yüce Başkanlığa 
Tasarının daha önce kabul edilmiş düzenini bo

zacağından ve -yeniden kuruluşlar arasında ayırım ve 
ahenksizlik meydana getireceğinden, daha önce de 
açıklandığı gibi, önergeye katılamadığımızı; eski met
ni aynen getirdiğimizi arz ederiz. 

Selçuk KANTARCIOĞLU 
Millî Eğitim Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 15 inci madde üze
rinde Komisyon eski metnini getirdiğini beyan etmiş 
bulunmaktadır. 

Sayın Sağışman, Komisyon önergenize iştirak et
mediğini söylüyorlar, buyurun efendim. 

MUZAFFER SAĞIŞMAN — Başka birşey bek
lemiyordum zaten, çok çabu'k karar veriyorlar. Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sağışman. 
Sayın üyeler, 15 inci maddeyi Komisyondan gel

diği biçimde oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1'6 ncı maddeyi okutuyorum. 
Mimar Sinan Üniversitesi : 
MADDE 16. — İstanbul'da Mimar Sinan Üni

versitesi 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 Düzen
leme Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve 
rektörlüğe bağlanan Mimarlık Fakültesi'nden; 

c) 'İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi
nin Mimarlık Fakültesi ile Yapı Üretimi ve Çevre Dü
zenleme Fakültesi dışında kalan İstanbul, Ankara ve 
Bursa'daki tüm fakülte ve birimlerinin birliştirilme-
siyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Güzel Sa
natlar Fakültesi'nden; 
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d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal 
Bilimler Enstitüsü 'ile Fen Bilimleri Enstitüsü'riden; 

e) Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı iken Gü
zel Sanatlar Fakültesine bağlanan Istanhul Devlet 
Konservatuvarı'ndan; 

Oluşur, 

BAŞKAN — 16 ncı madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. 

MUHSİN ZEKÂÎ BAYER — Benim iki tane 
sualim var efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayer. 
MUHSİN ZEKÂ! BAYER — Bütün üniversite

lerin ilgili maddelerini tetkik ettiğimiz zaman hangi 
üniversitenin hangi biriminin nereden alınıp nereye 
bağlanacağı belli olduğu halde Mimar Sinan Üniver
sitesiyle ilgili (c) 'bendinde ise «Is'tan'bul, Ankara ve 
Bursa'daki tüm fakülte ve birimlerinin 'birleştirilme
siyle oluşturulan» d'iyor ve hangi birimden oluşturul
duğu da belli değil. Diğerlerinde hepsi de tadat edil
diği halde burada tadat edilmemiş, bunun açıklanma
sını istiyorum. Hangi birimlerdir bunlar?.. 

İkincisi ise, hepiniz :de hatırlayacaksınız; İstan
bul Devle't Konserva'tuvarı ilkokulundan başlar. Üni
versite eğitimide mi ilkokuldan başlıyor, bunu öğren
mek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekür ederim Sayın Bayer. 
TURGUT TAN — Sayın Başkan, bu madeyle 

direkt ilgili değil, tümüyle ilgili ama, müsaade eder
seniz Sayın Komisyondan veya Sayın YÖK Temsil
cisinden cevaplandırılmasını rica edeceğim bir sorum 
var efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tan. 
TURGUT TAN — Efendim, yeni statüde rek

törlüğe bağlı olmayan fakülte var mıdır?.. 
YÖK TEMSİLCİSİ KEMAL KARHAN — Yok 

efendim-
TURGUT TAN — E., olmadığına göre o halde 

bütün maddelerde «Rektörlüğe bağlanan» deyiminin 
kullanılmasının anlamı nedir? 

YÖK TEMSİLCİSİ KEMAL KARHAN — Böy
le gelmiş böyle gidiyor.. 

TURGUT TAN — Peki ama «Rektörlüğe bağ
lanan 'bilmem ne fakültesi, rektörlüğe bağlanan» fa
lan; burada sanki rektörlüğe bağlı olmayan fakülte 
de var izlenimini vermektedir. Binaenaleyh ifade ba
kımından doğru olmadığı kanaatindeyim. 

Teşekkür ederim efendim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 
Sayın Komisyon, Sayın Bayer ve Saym Tan'ın so

rularına lütfen cevap verecek misiniz?.. 
MİLLÎ EĞMM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, bu İstan
bul, Ankara ve Bursa^daki tüm fa'külte ve birimle
rinden maksat, bunlar kurulmuş; fakat faaliyete geç
medikleri için böyle global bir ifade kullanılmıştır. 
Diğerlerinde böyle bir durum yoktur efendim ve bu
nu Bayer çok iyi biliyorlar. 

BAŞKAN — Sayın Tan'ın sorusu... 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Yeni sistemde za
ten böyle 'bir şeyin olmadığı açık olarak YÖK Baş
kanı tarafından arkadaşımıza biraz önce de huzura 
arz edilmişti. Efendim, bir örnek vafdır, o örnekte, 
bir fakülte açılacağı zaman gerek Millî Eğitim Ba
kanlığından geçerken altına »adece «Rektörlüğe bağ
lı falan, filan fa'külte kurulmuştur» diye bir karar 
vardır ve kanunlar da buna göre hazırlanmıştır. Bu 
bakımdan ifade hepsinde o ifadeye paralel olarak 
düzenlenmiştir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; 
16 ncı maddeyle ilgili olarak mevcut olan tek 

önergeyi okutuyorum efendim. 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Tasarının 16 ncı maddesinin 
birinci paragrafının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
öneririz. 

Muhsin Zekaî BAYER Muzaffer SAĞIŞMAN 
«MADDE 16. — tstaribul Devlet Güzel Sanatlar 

Akademisinin adı değiştirilerek Mimar Sinan Üniver
sitesi olmuştur.» 

BAŞKAN — Sayın önerge sahipleri, bir açıkla
ma yapacak mısınız efendim?.. 

MUZAFFER SAĞIŞMAN — Efendim, Komis
yonun ve YÖK'ün tutumu karşısında açıklama yap
maya lüzum kalmıyor efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sağışman. 
AYHAN FIRAT — Sayın Basan, önergenin le

hinde söz rica ediyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, muhterem 

arkadaşlarım; 
Gerçi konu ehemmiyeti haiz değil, huzurunuza 

çıkıp vaktinizi almak istemezdim; ancak devamlı 
surette bir hata yapılmaktadır, onu belirtmek istiyo-
rum< 
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Bakın, Marmara Üniversitesi için aynen şöyle 
deniyor : «İstanbul'da Marmara Üniversitesi adıyla 
yeni bir üniversite kurulmuştur» Yani yeni bir üni
versite kurulmuş. İkincisi kurulsaydı o zaman «Ye
ni bir üniversite daha kurulmuştur» demesi lazım. 
Nitekim Yıldız Üniversitesine geliyoruz, yine «Yeni 
bir üniversite kurulmuşjtur» tekrar geliyoruz Mimar 
Sinan Üniversitesine «İstanbul'da Mimar Sinan Üni
versitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur» O 
halde İstanbul'da yeni olarak üç üniversite kurul
muştur. Bunu şöyle demek belki doğrudur : «İstan
bul'da Mimar Sinan Üniversitesi kurulmuştur» Bu 
denseydi doğruydu. Dolayısıyla bu mükerrer hatalar
dan kaçınmak için Sayın Sağışman'ın verdiği teklif 
bence doğrudur; «İstanbul'da Devlet Güzel Sanatlar 
Akademisi Mimar Sinan Üniversitesi adıyla Mimar 
Sinan Üniversitesi olarak kurulmuşjtur» Bu gayet doğ
ru bir ifadedir ve tekerrür eden hatalara da mahal 
vermeyecektir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Sayın Komisyon, önerge hakkındaki görüşlerinizi 

rica ediyorum efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, sa
yın üyeler; 

Elimde bulunan daha önce çıkmış Üniversiteler 
Kanunu ye her üniversitenin özel kanununun 1 inci 
ma'ddesi böyle bir ifade kullanmıştır, arz ediyorum : 
«İstanbul'da tüzelkişiliği haiz Boğaziçi Üniversitesi 
kurulmuştur» YÖK de, bütün kanunları inceleseniz 
aynı görüş içerisinde bunu hazırlamıştır. Defaatle arz 
ettiğim gibi bir düzenleme getirdik. Biz arkadaşları
mızın ne mezun oldukları okullara, ne de çalışmış 
oldukları okullara göre merkez almak suretiyle bir 
üniversite sistemi düşünmedik. O bakımdan, ısrarla 
durdukları için bunu tekrarlamak zorunda kalıyo
rum. Başka bir sayfa çeviriyorum; Karadeniz Tek
nik Üniversitesi, «Trabzon'da Karadeniz Teknik 
Üniversitesi kurulmuştur» 1 inci madde daima böy
ledir efendim ve «Bir üniversite kurulmuştur» ke
limesi de vardır efendim hepsinin yanında. 

Arz ederim. 

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

NAZIM ÇÖKER — Önergeye katılmıyoruz efen
dim-

BAŞKAN — Peki efendim. 

Sayın üyeler; 
Sayın Bayer ve Sayın Sağışman'ın önergesine Hü

kümet ve Komisyon katılmadıklarını beyan etmiş
lerdir. önergenin dikkate alınıp alınmaması husu
sunu oylarınıza sunuyorum efendim. Dikkate alın
masını kabul edenler... Etmeyenler... önergenin dik
kate alınması kabul edilmemiştir efendim. 

16 ncı maddeyi Komisyondan geldiği biçimde oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum. 
Ege Üniversitesi; 

MADDE 17. — 
a) Ege Üniversitesi; 
(1) Rektörlüğe bağlı Fen, Tıp, Denizli Tıp, Diş 

Hekimliği ve Eczacılık Fakültelerinden; 
(2) Sosyal Bilimler Fakültesinin adının değişti

rilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Edebi
yat Fakültesi'nden; 

(3) Kimya Fakültesi ile Tekstil Fakültesinin bir
leştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mü
hendislik Fakültesi'nden; 

(4) Ziraat Fakültesi Gıda Fakültesinin birleşti
rilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Ziraat 
Fakültesi'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 Ga
zetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksekokulunun adının 
değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan 
Basın - Yayın Yüksekokulu, Tıp Fakültesine bağlı 
Yüksek Hemşirelik Okulunun adının değiştirilmesiyle 
oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Hemşirelik Yük-
sekokulu'ndan; 

Oluşur. 

b) Ege Üniversitesine bağlı Yabancı Diller Oku
lu ve Lisansüstü Yüksekokulu kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — 17 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Sayın Tunçbay, Sayın Eroğlu. 

HAMZA EROĞLU — Aynı mahiyettedir efen
dim, ben sarfınazar ediyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Tunçbay, buyurun efendim. 
TÜRE TUNÇBAY — Sayın Başkan, sayın ar

kadaşlarım; 
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Burada birkaç nokta var; bir önerge vermiştim. I 
Acaba o önerge okunduktan sonra mı konuşayım, 
yoksa belirtmek istediğim noktalar üzerinde durayım 
mı?... Bunu Sayın Başkanlıktan soruyorum... 

BAŞKAN — Sayın Tunçbay, şu anda 17 nci mad
de üzerinde konuşmaya başlamış bulunuyoruz. Ko
nuşmanızı madde üzerinde yaptıktan sonra önerge
nizden de bahsederseniz, önergenizi okuttuğumuzda 
belki bir kere daha söz almazsınız efendim, şimdi 
anlatabilirsiniz. 

TÜRE TUNÇBAY — Teşekkür ederim Sayın 
Başkanım. } 

Efendim, burada 3 üncü bentte Kimya Fakülte
si ile Tekstil Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturu
lan ve rektörlüğe bağlanan Mühendislik Fakültesi I 
vardır, bu tamam. 

4 üncü bentte, «Ziraat Fakültesi ile Gıda Fakül
tesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe 
bağlanan Ziraat Fakültesinden,» denmektedir. Oysa 
bundan iki hafta kadar önce bir gazetede okuduğu
ma göre Gıda Fakültesi ile Ziraat Fakültesi ayrılmış 
ve Gıda Fakültesi Mühendislik Fakültesine bağlan
mıştır. Bununla yetinmeyerek İzmir'e gittiğimde rek
törlüğe telefon edip bilgi almak istedim, bana aynen, 
«YÖK'ün yeni bir kararı olduğunu ve Gıda Fakül
tesini Ziraat Fakültesinden ayırarak Mühendislik Fa
kültesine birleştirdiklerini» söylediler ve de ben ora
da bulunduğum sürede bu ayrım maddî olarak da ya
pılmaktaydı; bu birincisi, önergem de şu nitelikte
dir : Bu basılmadan önce mi, daha sonra mı bilmiyo
rum, herhalde eksik bırakılmış veyahut unutulmuş 
bir durumdur ve YÖK'ün aldığı karara göre Gıda 
Fakültesinin bir yukarıdaki 3 üncü bentte belirtilen 
Mühendislik Fakültesine katılması niteliğindedir. Her
halde YÖK de buna katılacaktır. Ancak, gördüğüm 
kadarıyla sonraki çalışmalarda da dikkate alınmamış, 
Komisvon da bunu dikkate almamıştır; oysa YÖK'ün 
verdiği bir karardı. 

İkincisi; 6 ncı bentte, «Hukuk Fakültesine bağlı 
Basın - Yayın Yüksekokulu» denmektedir. Oysa, Ege 
Üniversitesinde Hukuk Fakültesi yoktur, Hukuk Fa
kültesi Ddkuz Eylül Üniversitesine 'bağlanmıştır. Şim
di o Dokuz Eylül Üniversitesindeki Hukuk Fakülte
sine bağlı Basın - Yayın Yüksekokulu Ege Üniver
sitesine mi bağlanmıştır?... Burada da bir aksaklık 
vardır. Çünkü övle bir izlenim vermektedir ki, san
ki Ege Üniversitesi içinde bir Hukuk Fakültesi var
dır da, ona bağlı Basın - Yayın Yüksekokulu denil- | 
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mek istenmiştir. Oysa, Hukuk Fakültesi Ege Üni
versitesinde yoktur, Ddkuz Eylül Üniversitesinde 
vardır. 

Bir diğeri de; Komisyon metninin (b) fıkrasında, 
«Ege Üniversitesine bağlı Yabancı Diller Okulu ve 
lisansüstü Yüksekokulu kaldırılmıştır.» demekle, sa
nırım Denizli Tıp Fakültesini bırakmıştır. 

Sayın arkadaşlarım; 

İzmir içinde Ege Üniversitesinin ve Dokuz Ey
lül Üniversitesinin her ikisinde de Tıp Fakültesi var
sa, hemen aşağıda Antalya ve Adana'da Tıp Fakül
teleri varsa, sanırım ki artık Denizli'de bir Tıp Fa
kültesi açılması, bu milletin dişinden, tırnağından ayı
rarak yükseköğretime verdiği maddî yardımın biraz 
gereksiz kullanılması olur gibi gelir bana. Çünkü, tıp 
fakültesi başka fakültelere benzemez. 25 yıllık Ege 
Üniversitesine hâlâ bugün bütün Ankara ve İstanbul 
üniversitelerinde olan bir aleti alabilmek için uğraşma 
içindeyiz ve karar ancak yeni çıkabilmiştir Bir hekim 
kolay yetişmez, iyi yetişmesi gereklidir. Çünkü, el
lerine bırakacağımız obje insandır ve insan yaşamı
dır. Bu noktaların dikkate alınmasını özellikle belirt
mek isterim. Tıp fakültelerinin her yeni konuşunda, 
Türkiye gibi bir ülkede var olan 19 tıp fakültesinin 
geliştirilmesi, iyi birer tıp fakültesi olması, iyi hekim 
yetiştirilmesinin sağlanması bence ön planda düşü
nülmesi gereken bir noktadır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tunçbay. 
Sayın Komisyon; Sayın Tunçbay'ın konuşmasına 

herhangi bir cevabınız olacak mı efendim? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Olacak efendim. 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; 
Önerge sahibi arkadaşımızın açıkladığı... 

BAŞKAN — Sayın Başkan; önergeyi daha okut
madım, maddenin tümü üzerinde görüşüyoruz. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Önerge sahibi ol
duğunu söylediler de efendim. 

Arkadaşımızın bildirdiği gibi Gıda Fakültesinin 
Ziraat Fakültesiyle birleştirildiği konusunu kendileri 
o üniversite mensubu oldukları için yakinen bilmek
tedirler, biz Ankara'da olduğumuza göre böyle bir 
birleşmeden haberimiz yoktur. Biz elimizdeki Tasa
rıyı incelediğimiz için böyle bir araştırma yapmamıza 
imkân yok tabiî. 
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Hukuk Fakültesinin de nereye bağlı olduğu ko
nusunda kesin bilgimiz yok, Tasanda öyle gelmiştir 
ve biz bunları incelemişizdir. 

Tasarıda Denizli Tıp Fakültesi, Yabancı Diller 
Okulu ve Lisansüstü Yüksekokulunun kaldırılmış 
olduğu görülmüş olmasına rağmen Komisyonda gö
rüşülürken yapılan teklif ve YÖK'ün de uygun gör
mesi üzerine verilen önergeler istikametinde Denizli 
Tıp Fakültesinin yerinde bırakılması uygun görül
müştür. Bunun dışında yapılmış bir durum yoktur. 

Diğer hususlara YÖK Temsilcisi arkadaşımız 
cevap verecektir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı-

oğlu. 
Sayın YÖK Temsilcisi; buyurun efendim. 
YÖK TEMSİLCİSİ KEMAL KARHAN — Sa

yın Başkan; 
Bu Gıda Fakültesi Ziraat Fakültesiyle birleşti

rilmişti. önümüzdeki Tasarıda Mühendislik Fakül
tesi içine katılmasına YÖK olarak biz de katılıyoruz. 

Bunun dışında Hukuk Fakültesi diye bahsedilme-
sine gelince : Ege Üniversitesinde Hukuk Fakültesi 
vardı. Oradaki Hukuk Fakültesine bağlı bulunan 
Basın - Yayın Yüksekokulu rektörlüğe bağlandı. 
Ondan sonra gelen daha sonraki bir maddedir ve 
orada bu Hukuk Fakültesini Dokuz Eylül üniversi
tesine bağlıyor. Fakat, Ege Üniversitesinin nasıl 
oluştuğunu belirten madde daha önce geldiği için 
oraya bağlı olan bir Fakülte olarak belirtilmesinde 
bir mahzur görmedik. Bir redaksiyon meselesidir, 
tensip ederseniz daha önce Ege Üniversitesine bağlı 
Hukuk Fakültesi denilebilir. 

Denizli Tıp Fakültesine gelince : Bu Tasanda 
yoktu, Komisyonda şekillendi. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun Sayın Kırcalı. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Efendim, 

zannediyorum evvelki gün açıklandı; o gün Sayın 
YÖK Temsilcimiz (O gün YÖK Temsilcisi Sayın 
Karhan değildi) aynı il içerisinde birden fazla hukuk 
fakültesi açılmasının uygun olmadığını açıkladılar 
ve «Biz bugün Ankara'da ikinci bir hukuk fakültesi
ni açarsak, yarın ne Konya'ya, ne Anadolunun diğer 
bir yerine hukuk fakültesi açma imkânımız olamaz.» 
dediler. 

Şimdi burada Ege Üniversitesinin Hukuk Fakül
tesinin olmadığını görüyorum. YÖK Temsilcimiz 
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Sayın Karhan ikinci bir hukuk fakültesinin olduğu
nu söylüyorlar. . 

YÖK TEMSİLCİSİ KEMAL KARHAN — Ha
yır. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Yanlış anla-
madımsa, bilmiyorum. 

YÖK TEMSİLCİSİ KEMAL KARHAN — 
Yanlış anladınız. 

BAŞKAN — Sayın Kırcalı; zannederim Ege 
Üniversitesindeki Hukuk Fakültesi, Dokuz Eylül 
Üniversitesine kaydırılmış, onun bünyesi içinde yer 
almış. Yalnız Hukuk Fakültesine bağlı olan Gazete
cilik ve Halkla ilişkiler Yüksekokulu, Ege Üniversi
tesinde yer almış görünmektedir; değil mi efendim? 

YÖK TEMSİLCİSİ KEMAL KARHAN — 
Evet. 

BAŞKAN — Yani, Gazetecilik ve Halkla ilişki
ler Yüksekokulu, Ege Üniversitesi içinde; fakat Hu
kuk Fakültesi de Dokuz Eylül Üniversitesine kaydı
rılmış durumda. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — O vakit o da 
olmuyor. Yani, redaksiyon suretiyle değil, maddede 
yer değiştirmek suretiyle bu istikamete gidiliyor, re
daksiyon meselesi değildir. 

BAŞKAN — Bu redaksiyon değil zaten Sayın 
Kırcalı. Hukuk Fakültesine bağlı olan bir okul Ege 
Üniversitesinde yer alıyor, Fakültenin kendisi de 
Dokuz Eylül Üniversitesinde, bir sonraki maddede 
yer alıyor. Yani, zannederim iki hukuk fakültesi de 
yok. Sadece Denizli Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi 
içinde yer almaktadır efendim. 

Buyurun Sayın Şengün. 

İSMAİL ŞENGÜN — Sayın Başkan, değerli ar-' 
kadaşlarım; 

Denizli temsilcisi olarak Denizli Tıp Fakültesi 
üzerinde konuşmamdan daha tabiî bir şey olamaya
cağını takdir edersiniz. 

Hükümet Tasarısında Türkiye'de mevcut 27 üni
versite çapında budanan sadece ve sadece Denizli Tıp 
Fakültesi olmuştur, başka hiçbir tıp fakültesi budan-
mamıştır. Bu nedenle Komisyondaki müzakereler sı
rasında değerli komisyon üyelerinin verdikleri öner
geyle ve Komisyonda ittifakla Denizli Tıp Fakülte
sinin yerinde bırakılması şeklinde çok isabetli bir ka
rar alınmıştır. Niçin Denizli'de bir Tıp Fakültesi?.. 

Değerli arkadaşlanm; 
Denizli özelliği olan şehirlerimizden biridir. Pa-

mukkale sadece bir tabiat harikası değildir. Pamukkale 
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Pamukkale, sağlık ve rekreasyon imkânları yönün
den Türkiye'de eşi bulunmayan bir yerdir. Denizli'deki 
tıp fakültesi de, özellikle Pamukkale'nin bu özellikle
rinden istifade etmek suretiyle kendi alanında ihtisası 
olan bir tıp fakültesi olarak devam etmesi söz konu
sudur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Denizli, yıllardan beri «Tıp fakültesi» diye (Ta

birimi mazur görün) feryat etmektedir. Bunun için de 
şehrin en mutena yerinde bugün YÖK tarafından Hü
kümet tarafından buraya getirilen Tasarıda belki pek-
çok üniversitenin veya fakültelerin herhangi bir yeri 
dahi yokken Denizli'de 303 dönümden fazla bir arsa 
«Tıp fakültesi kurulacak» diye istimlak edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Denizli'ye bir tıp fakültesini sanmıyorum çok gö

receğinizi. Biraz önce konuşan arkadaşım buyurdular 
ki, «İyi hekimlik, iyi tıp fakültesi gerekir. Tıp fakül
teleri çok pahalıya çıkmaktadır». Kendilerine yerden 
göğe kadar hak veririm; ancak değerli konuşan arka
daşım, biraz önce burada şunu da ifade etmeliydiler : 

İzmir'de Ege Üniversitesinde Tıp Fakültesi var
ken, bir de yeni kurulan 9 Eylül Üniversitesine tıp 
fakültesi konmuştur. Böyle bir fakülte nasıl konmuş
tur arkadaşlarım?.. Denizli'deki tıp fakültesi (Tabi
rimi mazur görün gene) budanmak suretiyle konmuş
tur. 

«Çok masraf olacak» diyen değerli konuşmacı pro
fesör Arkadaşımın buraya getireceği teklif, «Evet, 
tıp fakültesi Denizli'nin hakkıdır; fakat benim şeh-
rimdeki 9 Eylül Üniversitesinden tıp fakültesi çıka
rılmalıdır» şeklinde olmalıydı. 

Değerli arkadaşlarım; 
önerge sırasında gerekirse, bu konuda tekrar ko

nuşacağım. Sanıyorum, Komisyondan geçen metin 
adil ve haklı bir isteğin cevabı şeklindedir. Bu met
nin desteklenmesini istirham eder, hepinize saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
Sayın üyeler; 
Yalnız bir hususun açıklanmasında yarar gör

mekteyim. 
Sayın Tunçbay konuşmasını yaparken bu hususta 

bir önerge verdiklerini söylemediler efendim. Bir te
menni olarak Türkiye'de böyle fazla tıp fakülteleri 
olmaması lazım geldiğini vurguladılar ve açıkladılar. 
Önergelerinde sadece Ziraat Fakültesiyle Gıda Fa
kültesi söz konusudur. Elimizde Denizli tıp fakülte
sinin metinden çıkartılmasına ilişkin bir önerge yok
tur. Ayrıca tavzihen arz ederim efendim. 

İSMAİL ŞENGÜN — Sayın Başkanım; 
O halde, Sayın Tunçbaya çok teşekkür ediyorum 

Denizli tıp fakültesinin çıkarılmasıyla ilgili bir önerge 
vermedikleri için. 

BAŞKAN — Böyle bir önerge yok zaten. 
Bu maddeyle mi ilgili Sayın Altuğ?.. Buyurun 

efendim. 
Bir önergeniz mi vardı efendim?.. 
HİKMET ALTUĞ — önerge yok efendim. Mad

de üzerinde konuşmak istiyorum. 
BAŞKAN — Madde üzerinde, buyurun efendim. 
HİKMET ALTUĞ — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Bugün burada tarihî bir karar vermek üzeresiniz. 

Uzun yıllar bir tıp fakültesinde mahrumiyetler içeri
sinde çabalamalarla hayatı geçen bir arkadaşınız ola
rak böyle bir kararda çok düşünmenizi rica edeciğim. 
Şöyle ki; bundan evvel Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ken
disine bağlı Edirne Tıp Fakültesi diye bir fakülte ihda
sını öngörmüş ve kanunî işlemler yapıldıktan sonra 
bu Fakülte teşekkül etmiştir; fakat bu teşekkül Cer
rahpaşa Tıp Fakültesi için büyük yaralara, büyük rah
nelere sebebiyet vermiştir. Şöyle ki; buraya öğretim 
üyesini şöyle bir tarafa bırakalım, alet, edevat ve de 
çevresinden hasta temin etme müşkülü ortaya çık
mıştır ve rantabl bir fakülte olması daima tartışmalı 
olmuştur. 

Burada vereceğiniz karar, belki milyar yahut tril
yonlara sebebiyet verecek olan bir fakültedir. Batı 
anlamında bir tıp fakültesi bugün Türkiye'de parmak
la gösterilecek kadar azdır ve biraz evvel Tunçbay 
arkadaşımızın size aktardığı gibi, bir tıp fakültesi hiç
bir fakülteye (Sizlerin de iştirak edeceğinizi tahmin 
ediyorum) benzemez. 

Dekanlığım sırasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
ne Izmet'ten ve de Çanakkale'den iki telif geldi. 
Yüzlerce dönüm araziyi belediyeler Tıp Fakültesi 
almak için tahsis ediyorlar ve bunu büyük bir feda
karlık saymışlardır. Bunun yanında verdikleri hiçbir 
şey yoktur. Çevrede hasta sayısı bir tıp fakültesini 
kaldıracak yahut da oradaki hastalar bir tıp fakül
tesinde eğitim, öğretim yapmak için kâfi değildirler ve 
bir tıp fakültesinin teşekkülü bence dünya tarihinde 
bu şekilde kararlarla asla olmamıştır; çünkü o böl
gede ilmin, irfanın, öğretim üyesinin ve çevrenin bu
na ihtiyaç göstermesi lazım gelir. Hissî kararlardan 
çekinmemizi tavsiye edeceğim. 

Çok teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altuğ. 
Sayın Sağışman, buyurun efendim. 
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MUZAFFER SAĞIŞMAN — Sayın Başkan, I 
değerli arkadaşlar; 

Çok tipik bir olaya şimdi şahit oluyoruz, tnce ve 
detaylı hazırlandığı söylenen Teşkilat Kanununun 
Ege Üniversitesiyle ilgili bir fakültesinin kuruluşu 
veyahut birleştirilmesinde Komisyonun dahi (ki, 25 
Aralık, 29 Aralık'ta toplantılarını yapmışlar yahut 
birkaç gün daha evvel) haberi yok ve burada da 
kısa bir sesle «Evet, YÖK böyle bir karar aldı, Gıda 
Fakültesi Mühendislik Fakültesine bağlandı.» Yani, 
burada Komisyon yahut YÖK önerge verecek, bu 
Tasarısındaki Gıda Fakültesini Ziraat Fakültesinden 
alacak ve Mühendislik Fakültesine bağlayacak. Çok 
enteresan. Yani, YÖKMmüzün, bu kadar üstüne tit
rediğimiz YöK'ün ne kadar sistemli, ne kadar ilmi, 
ne kadar sıhhatli çalıştığının ve öğrencilerimizin de
ğişen yönetmeliklerle ne kadar sıkıntılar çektiğinin 
en cazip ve en tipik örneğini gördük. 

Teşekkür ederim efendim. («Bravo» sesleri, al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sağışman. 

Sayın Bilge, buyurun efendim. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan, değerli arka

daşlar; I 
Benden önce konuşan Sayın Sağışman'ın sözleri

ne aynen iştirak ettikten sonra, bir noktayı belirt- I 
mek isterim. O da şudur: 

Biraz önce yapılan konuşmalarda, İzmir'de Ege 
Üniversitesinin bir hukuk fakültesinin bulunup bu
lunmadığı âdeta tartışma konusu oldu: «Var mıydı, 
yok muydu?..» Ege Üniversitesinde YÖKten evvel 
de bir hukuk fakültesi vardı, kurulmuştu. Bunun, bu 
Kanun Hükmünde Kararnameyle ve önümüzdeki ra- I 
porla Dokuz Eylül Üniversitesine kaydırılmış olduğu I 
ifade ediliyor. Böyle olunca meseleye açıklık getir- I 
me bakımından bir ilave yapmak icap edecektir. Ya I 
6 numaralı bende «Daha evvelce hukuk fakültesine 
bağlı olan» falan diye söylemeli. Zannederim bu da 
yetişmez belki, ayrıca bir de (b) bendine «Hukuk 
Fakültesinin kaldırılmış olduğu da bildirilmelidir; 
çünkü o olmayacak, Ege Üniversitesine kaydırıldı. 
Nitekim, esasen evvelce mevcut olan Yabancı Diller 
Okulu ve lisanüstü...» diye devam eden cümlede «Li-
sanüstü» şeklinde bir ifade vardır; ama bu «Lisan- I 
üstü» olacaktır herhalde, onların kaldırıldığı bildiril- I 
diğine göre; mevcut olan bir kurumun kaldırıldığı I 
bildirildiğine göre, Ege Üniversitesinin bünyesinden I 
çıkarılmış olan ve Dokuz Eylül Üniversitesine kay- I 
dırılmış olan Hukuk Fakültesinin de Ege Üniversite- | 
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sinin bünyesi içerisinden kaldırılmış olduğunu da ay
rıca belirtmekte yarar olduğu kanısındayım. 

Takdir Yüksek Heyetinizindir. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Sayın üyeler, 17 nci madde ile ilgili önergeleri 

okutuyorum. 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Tasarının 17 nci maddesinin (3) üncü bendinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

(3) Kimya Fakültesi, Tekstil Fakültesi ve Gıda 
Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektör
lüğe bağlanan Mühendislik Fakültesinden; 

(4) Ziraat Fakülesi'nden. 
Türe TUNÇBAY E. Zekai ÖKTE 
BAŞKAN — Sayın Tunçbay, ayrıca bir açıkla

ma yapacak mısınız efendim?.. 
TÜRE TUNÇBAY — Sayın Başkan, önergem 

gayet açık. Biraz önce YÖK üyeleri de belirttiler. 
Bu YÖK tarafından karar altına alınmıştır. Ancak, 
burada yanlış gösterilmiştir, onun düzeltilmesini arz 
edeceğim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Komisyon, Sayın Tunçbay'ın önergesi hak* 

kındaki görüşlerinizi rica ediyorum efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, (3) 
üncü fıkrada yapılan değişikliğe katılıyoruz «Kimya 
Fakültesi, Tekstil Fakültesi ve Gıda Fakültesinin bir
leştirilmesiyle oluşturulan...» şeklinde. 

BAŞKAN — «Ve rektörlüğe bağlanan Mühen
dislik Fakültesinden.» olarak değil mi?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMtSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Evet efendim, o 
tamam. 

Yalnız, aşağıdaki «Ziraat Fakültesi» diye baş
layan (4) üncü fıkrayı kaldırıyoruz efendim. (4) üncü 
fıkradaki «Ziraat» kelimesini (1) inci fıkraya getiri
yoruz ve «Rektörlüğe bağlı Ziraat, Fen, Tıp, Denizli 
Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültesinden;» olu
yor, diğerlerine paralel olarak. 

BAŞKAN — Sayın Tunçbay, Komisyon önerge
nize katılıyor, yani «Kimya Fakültesi, Tekstil Fakül
tesi ve Gıda Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturu
lan ve rektörlüğe bağlanan Mühendislik Fakültesin
den» şeklindeki önergenize katılıyorlar. 

Yalnız (4) üncü fıkrayı tamamen > kaldırıp, (1) 
inci fıkrayı düzenleme yaparak «Rektörlüğe bağlı 
Ziraat, Fen, Tıp...» şeklinde bir düzenleme yapıyor
lar efendim?... 
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Önergenizi zatıaüniz de böyle düzeltiyor musu
nuz efendim?.. 

TÜRE TUNÇBAY — Sayın Başkan, «Ziraat, 
Tıp...» diyor. «Tıp» hangi tıp, yani (1) inci fıkrayı 
«Rektörlüğe bağlı Fen, Tıp, Denizli Tıp...» diye koy
muşlar, yani Denizli Tıp kabul ediyor mu?.. 

Ben önerge vermedim. Ancak, bu karar altına 
alınmış mıdır?.. Benim böyle bir önergem yok. An
cak, benim isteğim, sadece (3) üncü fıkra ile ilgili, 
(4) üncü fıkraya katılmıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tunçbay, herhalde arz ede
medim bendeniz. Müsaade ederseniz bir tekrar, kısa 
bir açıklama yapayım. 

Sizin önergenize Komisyon katılıyor. Ancak, bir 
teknik yapım bakımından, bir madde düzenlemesi 
bakımından artık tek başına (4) üncü bentte «Ziraat 
Fakültesi;» ifadesinin tek başına kalmasını uygun 
görmediği için, oradan alıyor (1) inci fıkraya getirip, 
«Rektörlüğe bağlı Ziraat...» diye başlıyor efendim, 
yani bu bir düzenleme, bir redaksiyon işlemidir. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın, Başkan,. 
daha önceki fakülteleri ve Ankara Üniversitesini in
celersek doğrudan doğruya bağlı olanlar ve müstakil 
olanlar kendi aralarında bir sıraya konmuştur; onu 
buraya aldık. 

Efendim bir konu daha var. (5) nci fıkrayı (4) 
üncü fıkra yapıyoruz bu durumda, (6) ncı fıkrayı da 
(5) inci fıkra yapıyoruz. 

Sonra efendim, orada yerinde bir açıklama oldu. 
«Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Su Ürünleri 
Yüksekokulu, Hukuk Fakültesine bağlı...» diye de
vam eden (6) ncı fıkrada «Hukuk Fakültesine» ifa
desinin başına «Daha önceki» kelimelerini getiriyo
ruz. 

HAMZA EROĞLU — «Daha önce Ege Üniver
sitesi Hukuk Fakültesi». 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Hayır, «Dokuz 
Eylül Üniversitesine bağlanan» kelimesi biraz uzu
yor da, ö bakımdan «Anlaşılır» dedi arkadaşları
mız. 

«..daha önceki Hukuk Fakültesine bağlı Gazete
cilik ve Halkla İlişkiler...» şeklinde oluyor. 

BAŞKAN — Sayın Başkan, biraz cümle düşük 
olmuyor mu?... Yani, aslında sayın üyelerin açıkla
dıkları, vurguladıkları konu tabiî yeni bir düzenle
me ile madde içine girmesi gerekli. 

«Hukuk Fakültesine bağlı...» deyiminde Sayın 
Bilge haklı olarak dediler ki, «Hangi Hukuk Fakül

tesi?..» Çünkü, bu Hukuk Fakültesini artık Ege Üni
versitesinden alınmış, Dokuz Eylül Üniversitesine 
kaydırılmış görünüyor, yani artık Ege Üniversitesi 
içinde bir Hukuk Fakültesi yok. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Daha öncesi Hu
kuk Fakültesi... 

BAŞKAN — Halen Dokuz Eylül Üniversitesine 
bağlı olan Hukuk Fakültesi derseniz belki biraz da
ha açıklık getirilecektir bilemiyorum, bir düzenleme 
yaparsanız daha uygun olur. 

Müsaade edin, o düzenlemeyi yapın efendim ve 
biz de maddeyi ona göre oylama imkânına sahip 
olalım. 

TURGUT TAN — Sayın Başkan izin verir mi
siniz?... 

BAŞKAN — Sayın Tan buyurun efendim. 

TURGUT TAN — Komisyona yardımcı olabilir 
düşüncesi ile bu düzenleme için şöyle bir söylemek 
istiyorum. «Kararnamenin yürürlüğünden önce Ege 
Üniversitesi Hukuk Fakültesine bağlı idi» deyiminin 
kullanılması lazım açıklığa kavuşturmak için. 

BAŞKAN — Sayın Tan, yalnız kanun yapmak tek
niğine uygun ibare getirilmesinde zannederim yarar 
var. Komisyon yeni bir düzenleme yapacağını beyan 
ettiler. O nedenle bu düzenlemeyi müsaade ederseniz 
bekleyelim ve ona göre hareket edelim. Çünkü, ke
sin oylama durumu olacaktır. 

Bu nedenle, 17 nci maddeyi baştan sonuna ka
dar nerelerde değişiklik yapıyorsanız yeni düzenleme 
ile getiriniz, ona göre işlem yapalım efendim. 

Sayın üyeler; 
Bu arada, yeni bir önerge geldiği için Sayın Al-

tuğ'un önergesine geçmeden ikinci önerge üzerinde 
görüşmelere başlıyoruz. 

Sayın Kırcalı'nın «Akhisar Meslek Yüksekoku
lu» ilavesi şeklinde bir önergesi var, bu konuda bir 
açıklama yapacak mısınız efendim?.. 

S. SIRRI KIRCALI — Müsaade ederseniz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
S. SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
Efendim benim önergem Manisa'nın Akhisar il

çesinde bir meslek yüksekokulu açılması yolunda bir 
talebi kapsıyor. Akhisar bütün Eğece bilinir ki; her 
gelen, her gören tarafından onun bir il olmasını is
ter. Çünkü, geniş bir alanı ve büyük bir nüfusu 
vardır, büyük zenginliklere sahiptir. 
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Akhisar, Manisa'nın bir kanadını oluşturuyor. I 
Orada bir tarafta Kırkağaç var, Soma var ve Akhi
sar var. Diğer tarafta Salihli yolu üzerinde (Salihli'ye 
de kısaca bir yolla Akhisar bağlı bulunuyor.) kuze
yinde Demirci, Gördes gibi Akhisar'dan yararlana
bilecek olan ilçeler bulunuyor. 

Arkadaşlar; 
Biliyorsunuz Soma, son zamanlarda geniş bir 

nüfusa sahip oldu. Eskiden beş bin nüfusu varken, 
şimdi Türkiye Elektrik Kurumunun kurulması Tür
kiye Kömür İşletmelerinin orada bulunması, Azot 
Sanayiinin kurulması en kısa zamanda beş bin nü
fuslu Soma'yı 30-35 bin nüfusa getirdi. Kırkağaç 
büyük bir ilçe, Salihli öyle ve bütün bunların ara
sında Ege'de yalnız beş ilde bir tek meslek okulu 
var. Beş il; Denizli, Aydın, İzmir, Manisa ve Uşak 
olmak üzere. Bu beş ilde bir tek meslek okulu var 
arkadaşlar. I 

Yani, burada beş milyon nüfusa bir meslek yük- I 
sekökulu düşüyor. Zannediyorum ki, bunun da ne- I 
deni, doğrudan doğruya evvelce İzmir'de bu Mithat-
paşa Sanat Okulunun olması olsa gerek. Bunu, tek 
başına ne sebeple kurmuş olduklarını anlayamadım. 
Manisa'da yok, İzmir'de yok, Uşak'ta yok, Aydın'da 
yok, Denizli'de böyle bir okul yok. I 

Buna karşılık mesela 7 nci maddede bent (4) de 
Kırıkkale'de meslek yüksekokulu, Kastamonu'da I 
meslek yüksekokulu, Çankırı'da meslek yüksekoku- I 
lu var. Gene 8 inci maddede Gaziantep'te meslek 
yüksekokulu var, Kahramanmaraş'ta meslek yük- I 
se'kokulu var, Hacettepe üniversitesine bağlı olarak 
Ankara'da var, Zonguldak'ta var, Zonguldak Ereğli' 
sinde var, Gazi Üniversitesine bağlı olarak Kırşe
hir'de var, Bolu'da var, Teknik Üniversiteye bağlı 
olarak gene (6) ncı bentte Sakarya'da var, Düzce'de 
var, Boğaziçi Üniversitesinin bir de Boğaziçi Yük
sek Meslek Okulu var ve böylece bunlar arasında 
en enteresanı mesela Çukurova Üniversitesine bağlı 
olarak İskenderun Meslek Yüksekokulu, Osmaniye 
Meslek Yüksekokulu, Mersin Meslek Yüksekokulu, 
Ceyhan Meslek Yüksekokulu, Antakya Meslek Yük
sekokulu var. 

Sayın arkadaşlar; 
Bir hususun üzerinde, özellikle durmak istiyo

rum; 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesine burada te
mas etmek istiyorum 5 inci maddenin (f) bendine. Sa
yın Komisyonumuz bir formül bulmuşlar, diyorlar 
ki, «Sizin istediğiniz bu değişikliği yapmamızı gerek
tirecek, okulun kurulmasını gerektirecek herhangi bir 
hazırlığınız var mı?» İşte, «Gaziantep Tıp Fakültesi i 
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gibi, birtakım hazırlıklar yapılmış, müracaatlarda 
bulunulmuş mu?» diyorlar ve «Eğer böyle bir şey 
yoksa bizim buraya okul kurmamıza imkân yoktur.» 
şeklinde bir savunmada bulunuyorlar. 

Şimdi ben kendilerine soruyorum: Ege'yi ince
lemişler mi? Yani İzmir, Manisa, Uşak ve Denizli' 
nin, Aydın'ın nüfus ve ihtiyaçlarını gerek Hükümet 
olarak, gerek Yüksek Öğretim Kurumu olarak tespit 
etmişler mi ki bizim burada bir tek yüksek meslek 
okuluna ihtiyacımız vardır. Bakınız madde ne diyor 
arkadaşlarım: 

«Yeni üniversiteler, üniversiteler içinde fakülte 
ve yüksekokullar Devlet kalkınma planları ile ve 
hedefleri doğrultusunda ve yükseköğretimi planla
ması çerçevesinde Yüksek öğretim Kurumunun 
olumlu görüşü veya önerisi üzerine kanunla kuru
lur.» 

Demek kir burada Sırrı Kırcalı olarak veyahut 
Ahmet, Mehmet adlı herhangi bir arkadaşımızın özel 
bir girişimde bulunmasına gerek yok. Hükümet, ül
kenin ihtiyacı olanını tespit edecek ve eğer tereddüt 
ediyorsa veyahut tereddüde gerek yok, mutlak ola
rak Yüksek öğretim Kurumunun düşüncesini alacak 
veya Yüksek öğretim Kurumu yapmış olduğu çalış
malar anında burada şu veya bu okulun kurulması
na gerek görecek, Hükümete öneride bulunacak. îs
tenen budur. 

Şimdi Sayın Komisyon ve Hükümet, «Sizin hiç
bir hazırlığınız yok, biz, hiçbir hazırlık yapmadan 
bu işi yapamayız» diyorlar. Ben diyorum kendilerine, 
bizim bölgemizin gereğidir bu. Çünkü Manisa, Ege 
zengin bir bölgedir. Yalnız çiftçilik yapmakla ora
nın ihtiyaçları karşılanamaz. Çiftçilikten almış ol
dukları paralan o elde etmiş oldukları mahsulleri iş
leyecek tesisler kurmaları gerekir. Akhisar'da, Ma
nisa'da sanat okulları yıllardan beri vardır. Biz, ha
yalî şeyler istemiyoruz. Biz pratik ihtiyaçları orta
ya koymaya çalışıyoruz. Gerçekten biraz evvel bü
yük okullardan, fakültelerden (tıp fakültesi, hukuk 
fakültesi gibi büyük fakültelerden) bahsedildi; biz 
öyle istemiyoruz. Bizim dileğimiz çok mütevazi; fa
kat ihtiyacı karşılayacak bir dilektir. Bir yüksek 
meslek okulu istiyoruz, ki burada yetişen kişiler bu 
bölgenin sanayi ihtiyacını karşılayabilsinler, pratik
leri olsun. O pratikle yön versinler bölgeye. Bizim 
isteğimiz bundan ibaret, önerim bunu kapsıyor. 

Sayın arkadaşlarımız; eğer uygun bulursanız, 5 
milyon nüfusa bir tek meslek yüksekokulu açılmış
tır. Bakınız, bu, Ege Üniversitesinde yoktur, Dokuz 
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Eylül Üniversitesine bağlı olarak bir tek şey vardır. 
Halbuki bunun karşılığında Çukurova Üniversitesi
ne bağlı olarak 5-6 meslek okulu açılmıştır. 5-6 da 
yetmez, 15 tane olmasını temenni ederim orada. 
Çünkü meslek okulları sahiden pratikte yetişmiş 
insanları, çalışabilecek insanları yetiştirmektedir. 

Sayın arkadaşlar; 
Bu nedenle önerimin kabulü hususunda hem Sa

yın Komisyonumuzdan ve Hükümetten, hem de siz
lerden istifhamda bulunuyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
Buyurun efendim. 
YÖK TEMSİLCİSİ KEMÂL KARHAN — Sa

yın Başkan; meslek yüksekokullarının dağılımı şura
dan kaynaklandı. Millî Eğitim Bakanlığına bağlıydı 
bu meslek yüksekokulları, yükseköğretim kurumuna 
intikal ettiği zaman civardaki üniversitelere bağlandı 
ve huzura gelmiş Tasarıda Çukurova Üniversitesine 
bağlı 6 tane meslek yüksekokulunun bulunması, İz
mir'de ise sadece Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı 
bir tek meslek yüksekokulunun bulunması bundan 
kaynaklandı. 

Biz, Yüksek Öğretim Kurumu olarak, meslek 
yüksekokullarına büyük önem veriyoruz. Dünya Ban
kası ile bir proje üzerinde anlaşma aşamasına da 
ulaştık. Önümüzdeki yıldan itibaren meslek yüksek
okullarına büyük öğrenci kitleleri alınacak. Meslek 
yüksekokullarından mezunlara üniversitede lisans 
öğrenimine devam hakkı verilecek. 

Onun için Yüksek öğretim Kurulu olarak, mes
lek yüksekokulu kurma önerilerine karşı çıkmama 
kararındayız. Tensip, Yüksek Heyetinizindir. Tabiî, 
bu, her yerde ayrı mı olur, yoksa Yüksek Öğretim 
Kuruluna, sonunda, belli bir sayıda meslek yüksek
okulu kurma yetkisi mi tanınır, o da takdirinize ait
tir efendim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, Sayın Kırcalı'nın 

önergesi üzerinde ki görüşünüzü lütfen açıklar mı
sınız?.. Katılıyor musunuz? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim; Dokuz 
Eylül geldiği zaman görüşmek mümkün olursa, çün
kü arkadaşlarımız, Dokuz Eylül'de bunun mümkün 
olabileceği konusunda görüş birdirdiler kendi teknik 
çalışmalarına göre. Biz, Komisyonca uygun görü
yoruz; ama yeri burası değil. 

BAŞKAN — Sayın Kırcalı'nın önergesine, diyor
sunuz ki Dokuz Eylül olursa, o zaman... 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Müspet görüşü
müzü Dokuz Eylül maddesi geldiği zaman ekleye
lim görüşündeyiz. 

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

NAZIM ÇÖKER — Evet efendim aynı. 
BAŞKAN — Sayın Kırcalı, bu önergenizi 18 inci 

maddede yeniden işleme koymak üzere efendim, 
şimdi bırakalım, o zaman orada yeniden işlem göre
ceğini ifade edelim. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Olur efen
dim, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Altuğ'un bir 
önergesi var, okutuyorum efendim. 

ıSayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 17 nci maddeden «Denizli 

Tıp Fakül'tes'i» ibaresinin çıkartılmasını arz ve rica 
ederim. 

Saygılarımla, 
Hikmet ALTUĞ 

BAŞKAN — Bir açıklama yapmak üzere buyu
run Sayın Altuğ. 

HİKMET ALTUĞ — Biraz evvel yaptığım açık
lamaya ilave yapmayacağım; yalnız, Paris'te 11 ta
ne tıp fakültesi var. Bunu söylemekle yetiniyorum. 
İzmir'de Ege ve Dokuz Eylül varsa şayet, müşte
rek hocalardan ve kürsülerden istifade etmeleri ge
rekir, 

BAŞKAN — Önergenin aleyhinde, lehinde?.. Sa
yın Öney,buyurun efendim. 

TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan, Hükümetten 
gelen Kanun Kuvvetinde Kararnamenin 17 nci mad
desinin (b) bendinde, «Ege Üniversitesine bağlı De
nizli Tıp Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu 
kaldırılmıştır.» deniyor. Ben, Ege Üniversitesine bağ
lı Denizli Tıp Fakültesi var mıydı bugüne kadar bil
miyordum; ama muhtemelen vardır dendi; fakat 
YÖK'ün yaptığı incelemeler sonunda herhalde bu
nun kaldırılması uygun görülmüş ki, Hükümetten 
gelen metinde, değil boş bırakılmak, kaldırılması 
öneriliyor, 

Durum bu iken, Sayın Komisyonumuz 17 nci 
maddenin birinci bendini getirip Denizli Tıp Fakül
tesini yeniden koymak ihtiyacını duymuştur. Bu ih
tiyacın nereden doğduğunu bilmiyorum. Özellikle 
tıp fakültelerinin çoğaltılarak yeniden konulmasının 
hep sakıncaları vardır. 

Bu nedenle, önergeye katıldığımı ifade etmek is
tiyorum, 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Şengün, aleyhte efendim. 
İSMAİL ŞENGÜN — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Huzurlarınızı ikinci defa işgal ettiğim için müte

essirim. 
Önce, Sayın Altuğ'a kısa bir cevap vermek isti

yorum. Sayın Altuğ'un mantığı şudur : «Paris'te 11 
tane tıp fakültesi vardır.» derken sanıyorum şunu 
söylemek istiyorlar : Bütün tıp fakülteleri merkezi
leşmen, temerküz etmelidir. Bir şehirde olmalıdır bü
tün tıp fakülteleri, istanbul'da meselâ, Cerrahpaşa ve 
etrafında bütün Türkiye'nin tıp fakülteleri bir araya 
gelmelidir. 

'Bu, sanmıyorum YÖK'ün prensipleri içinde müta
laa edilebilecek bir fikir olsun. Kısaca, kendilerine 
cevabım budur, 

Sayın Öney arkadaşımıza ise, her zamanki man
tık çerçevesi içindeki itirazlarını şöyle cevaplamak 
istiyorum müsaade ederseniz. Sayın Öney, dediler 
ki, «Hükümet Tasarısında bu vardı, Romisyorida çı
karılmış, övleyse Hükümet Tasarısındaki doğrudur. 
Çünkü YÖK çok incelemiştir bu konuyu. 

YÖK'ün bu konuyu çok incelediği kanısında de
ğilim. Komisyon müzakereleri sırasında, Danışma 
Meclisinin Millî Eğitim Komisyonundaki müzake
reler sırasında bu konu çok tartışılmıştır ve YÖK 
temsilcilerine ve Hükümet temsilcilerine sorulan su
al şu olmuştur : «Niçin bütün Türkiye çapında bir 
tek tıp fakültesini kurmaktan içtinap ediyorsunuz?.. 
Niçin bu bir tek tıp fakültesi Denizli Tıp Fakültesi 
oluyor?..» diye kendilerine sorulmuştur ve bunun 
cevabı alınmamıştır arkadaşlarım. 

Denizli'de kurulmakta olan Tıp Fakültesinin ev
veliyatı on sene evveline kadar gider. Denizli'de bu
nun için dernek kurulmuştur. Denizli'de bunun için 
kamuoyu oluşmuştur ve Tıp Fakültesinin kurulması 
için, biraz önce arz ettiğim nedenlerle büyük bir ta
lep vafdır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Biraz heyecanlandım, heyecanımı mazur görün. 

Denizli Ege'deki vilayetlerimizin sanıyorum en geliş
miş illerinden biridir. Türkiye'de insan başına dü
şen ortalama yatak sayısı 5 binin üzerindedir. Bunu 
sanıyorum sayın doktor arkadaşlarım benden çok da
ha iyi ifade ederler. Denizli'de bu rakamın kaç ol
duğunu size ifade edeyim değerli arkadaşlarım : 
2 900'dür. Türkiye ortalamasının çok altında. De
nizli'de her 657 kişiye bir doktor düşmektedir değerli 

arkadaşlarım ve Denizli'de, biraz önce ifade etmeye 
çalıştığım gibi, termal imkânlar dolayısıyla özelliği 
olan bir tıp fakültesinin kurulması için bütün İmkân
lar vardır. Tıp fakültesi kurulacak diye dört yıl ön
ce Denizli'nin en mutena yerinde büyük bir arazi 
devlet tarafından da istimlak edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 
O nedenle Sayın öney'e cevabım şu olacaktır : 

«Herhalde YÖK bunu düşünmüştür, bunun neden
leri vardır» derken, biz bu nedenleri YÖK'ten alma-
dik ve ileri sürdüğümüz ve biraz önce ifade etmeye 
çalıştığım nedenlerle Komisyon ittifakla Denizli Tıp 
Fakültesinin oluşmasını ve Hükümet Tasarısındaki 
şeklinin dışında Komisyon Tasarısında, daha doğru
su Meclisimizde Denizli Tıp Fakültesinin kurulması 
yönünde bir karar alınmasına imkân veren hükmü 
buraya getirmiş bulunmaktadır. 

IBir sonuncu nokta da şudur değerli arkadaşla
rım : Bugüne kadar Dokuz Eylül Üniversitemizde 
bir tıp fakültesi yoktu. Dikkatinizi çekerim, bu üni
versitemize yeni bir tıp fakültesi konmuştur. Ben 
tahmin etmek istemiyorum; ama herhalde bu Deniz
li'den alınan tıp fakültesidir. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
HAYATİ GÜRTAN — Sayın Başkan, bir soru 

sormak istiyorum... 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
HAYATİ GÜRTAN — YÖK'ten veya Hükü

metten cevaplandırmasını istirham edeceğim. Ka
nunda bir fakültenin yer alması demek, hemen bu
günden yarına faaliyete geçmesi anlamını mı taşır, 
yoksa koşullar müsait olduğu zaman mı kurulur?.. 
Eğer öyle ise sanırım oylama sırasında bazı üyeleri
miz bunu da dikkate alacaklardır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürtan. 
HİKMET ALTUĞ — Sayın Başkan, bir soru da 

ben sormak istiyorum... 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
HİKMET ALTUĞ — Efendim, bendeniz de 

Hükümetten ve YÖK'ten soruyorum; Acaba bu 
maddeden niçin Denizli'yi çıkarmışlardır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altuğ. 
Sayın Komisyon ve Sayın YÖK Temsilcisi; ayrı 

ayrı mı cevap vereceksiniz, yoksa sadece Sayın YÖK 
Temsilcisi mi cevap verecek?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, sa
yın üyeler; 
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Malumları olduğu üzere Kom'isyonlar Hükümet
ten gelen tasarıları veya üyelerden gelen teklifleri 
kendi anlayışlarına göre incelerler. Komisyonlar Hü
kümetin getirdiğini aynen kabul edecekler demdk de
ğildir ki Bütçe - Plan Komisyonunda da aynı şeyi 
yapmışlardır; mesela 34 katsayı gelmiş, 35'e çıkar
mışlardır ve kaynağını da bulmuşlardır. Bu doğru 
veya yanlış olabilir; fakat Komisyon bir inceleme 
yapmıştır. Devlet olarak Denizli'de arazi istimlak 
ediyorsunuz, bir Üniversiteye bağlı Tıp Fakültesi 
açıyorsunuz, bir müddet sonra başka bir yönetim 
geldiği zaman o müesseseden o yetkiyi alıyor... De
nizli'nin durumu 'budur ve Denizli böyle olduğu için, 
Millî Eğitim Komisyonundaki arkadaşlar, verdikleri 
önergeler istikametinde, hiç kimsenin tesiri altında 
kalmadan böyle bir görüşü savunmuşlardır. Hiçbir 
şey kimseye etki edememiştir ve bunun dışında da 
hiçbir fakülte mevcut bu düzen içerisinde kaldırıl
mamıştır, sadece bağlanmıştır, yaşatılmıştır. 

İSMAİL ŞENGÜN — Denizli?.. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Denizli, arkadaşı
mızın dediği gibi budanmıştır. Bilhassa doktor ar
kadaşlarım oraya eleman gönderilmeme meselesi üze
rinde belki durabilirler; ama Denizli'de yaptığımız 
incelemelere göre bugün beş tane özel hastane vardır. 
Ankara'da beş tane özel hastanenin olduğunu zan
netmiyorum. Sağlık hizmetlerine bu kadar ihtiyacı 
olan bir ilimiz olduğu için düşünülmüştür. Deniz
li'den YÖK fakülteyi kaldırmıştır. YÖK'e «Acaba 
Dokuz Eylül Üniversitesine bağladığınız fakülte bu 
mudur?» diye soru sorduk, «Hayır, orası ayrıca ol
du» dediler. Mademki İzmir'in içi:ule ikinci bu fa
külte 'kurabiliyorsunuz da neden kurmuş olduğunuz 
bir fakülteyi kaldırıyorsunuz?.. Bu görüşle biz De
nizli'ye bu Fakülteyi koymuş bulunuyoruz. 

Bu konuda bir soruyu daha cevaplandırmak is
tiyorum. Arkadaşım çok iyi bir noktaya temas etti. 
Şu anda benim bildiğim kadarıyla 25 tane daha fa
külte burada açılmış olmasına rağmen faaliyete geç
memiştir, şu anda da geçemeyecektir, belki üç dört 
sene için'de de geçemeyecektir. Bu bakımdan Deniz-
li'riin bu hakkını herhalde almamız gerekirdi ve Ko
misyon bu bakımdan mantığını kullanarak, aklını 
kullanarak ve böyle bir vicdanî sorumluluk altında 
buna karar vermiştir. Tabiî bunun hesabını Komis
yon kişilere değil Yüce Meclise sunacaktır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim; yani önergeye ka

tılmıyorsunuz?.. 
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MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Katılmıyoruz efen
dim, 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

NAZIM ÇÖKER — Müsaade ederseniz bunun üze
rinde Sayın YÖK Üyesi açıklama yapacaklar. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
YÖK TEMSİLCİSİ KEMAL KARHAN — Sa

yın Başkan; bendeniz sadece evvelki safhalarını açık
lamak bakımından bazı sözler söyleyeceğim. 

Ege Üniversitesi Denizli'ye bağlı bir Tıp Fakül
tesi kurmuştur; fakat sonradan bu kuvveden fiile 
çıkarılamadı. Daha sonra, bundan dört - beş sene ev
vel İzmir'de ikinci bir Tıp Fakültesi kuruldu. İz
mir'de olduğu için öğretim üyeleri buna intikal et
tiler, aynı şehirde olduğu için; tıpkı İstanbul Çapa, 
Cerrahpaşa gibi. Denizli Fakültesi durgun vaziyette 
kaldı ve bu yüzden Kanun Hükmünde Kararname 
düzenlenirken, fiilî duruma geçmemiş bir şeyin kal
dırılması öngörüldü. 

Tabiî Denizli, Sayın Temsilcisinin de söylediği 
gibi, böyle bir fakülteyi yaşatabilecek bölge. Yalnız 
bir tıp fakültesinin kurulması sadece arsa ve arazi 
meselesi değildir. 

İSMAİL ŞENGÜN — Başlangıç... 
BAŞKAN, — Sayın Şengün, lütfen efendim. 
YÖK TEMSİLCİSİ KEMAL KARHAN — Ben

deniz Ege Üniversitesinde iken Denizli'de bir Önli-
sans Yüksekokulu kurduk; o Önlisans Yüksekokulu 
İstasyonun üst katından kurtulamadı. Bugün bir Mü
hendislik Fakültesi var; ama Denizli kurulacak bu 
Tıp Fakültesini de nefsinde barındırabilecek durum
dadır; fakat bu, «Orada arazi ayrılmıştır, heyecan 
vardır» lafıyla hemen gerçekleşecek bir nitelik taşı
maz. Yüksek öğretim Kurulu sırf buna hâkim ola
bilmek için, ne zaman harekete geçeceği hususunda 
yetki almıştır. Bu takdirlerinize iktiran edip de ku
rulduğu takdirde ne zaman başlayacağını yine Yük
sek Öğretim Kurulu kararlaştıracaktır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür öderim efendim. 
Yani sonuç olarak Komisyon Sayın Altuğ'un 

önergesine katılmadığını, Hükümet ise takdire bı
raktığını beyan etmektedir. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, bir soru sor
mak istiyorum... 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
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KÂZIM ÖZTÜRK — Efendim, elimize geçen 
raporda şu ifade vardır: 

«22.12.1982 günü yapılan toplantıya Millî Gü
venlik Kortseyi Genel Sekreterliği, Millî Eğitim Ba
kanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu temsilcileri katılmış 
ve 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede aşağı
daki değişiklikler yapılmıştır» dendikten sonra (6) 
«olu bentte : 

«17 nci maddedeki (a) fıkrasının (1) numaralı 
bendine (tıp) kelimesinden sonra (Denizli Tıp) ifadesi 
eklenmiş, aynı maddenin (b) fıkrasındaki (Denizli 
Tıp Fakültesi) İbaresi metinden çıkarılmıştır.» 

Raporun bu ifadesine göre Komisyon bu deği
şikliği uygun görmüş ve katılan temsilciler de bu 
değişikliği onaylamıştır. Bu raporun ifadesi budur. 

Buradaki sorulardan ve konuşmalardan sonra ben 
anlayamadım; yani Hükümet katılıyor mu, katılmı
yor mu, kesin olarak kanaatim olmadı, reyimi nasıl 
vereceğimi bilemiyorum. Bu durumda, değişikliğ'i Ko
misyon inanarak yaptığına göre, oylarımızı izhar et
me bakımından Hükümetin durumunu bilmemizde 
yarar vardır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Hükümet katılmadıklarını zımnen beyan etmiş

lerdir. Kaldı ki, bir komisyonda Hükümet bir fikri 
savunur; fakat son söz daima komisyonundur. Hü
kümet karşı da çıkabilir bir teklife; ama komisyon 
bir metin olarak her zaman üzerinde gerekli hukukî 
değişikliği yapar ve Genel Kurula sunar. Mutlaka 
Hükümetin de bu görüşe katılacağına dair bir fikir 
izhar etmemiz söz konusu değil. 

'Mamafih, yine Hükümet Temsilcisi olan arka
daşımıza, madem bir fikir birliği içinde olmak iste
niyor, soralım; kesin olarak soralım, katılıyorlar mı, 
katılmıyorlar mı?.. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Bu ifadenizi ikmal ede
cek iki kelime ile müsaade edin efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Komisyonda bu müzake

re geçerken, Hükümet temsilcisi katılmazsa, rapor 
yazılırken; «Hükümetin şu itirazına karşı, komisyon 
şu, şu, şu gerekçelerle böyle bir değişikliği yapmış
tır.» diye.... 

BAŞKAN — Yazılması lazım idi... 
KÂZIM ÖZTÜRK — O zaman rapor tamam 

olacaktı. Aksi halde bu tartışmalara yer bırakılır. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Sayın Temsilci, biraz evvel takdir durumundan 

ba)h'sedildi. Sayın öztürk derler ki, kesin olarak Hü-

| kümet Denizli Tıp Fakültesinin bu metinden çıkartıl-
j ması üzerindeki fikirlerini beyan etsinler... Lütfen 
ı efendim-

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ NA
ZIM ÇÖKER — Sayın Başkanım; 

Yeni fakültelerin kurulmasıyla ilgili genel görüşü
müzü daha önce açıklamıştık. Bu konuda, Denizli 
Tıp Fakültesi olarak bir karşı görüşümüz yok; yani 
takdire bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Biraz evvel Sayın YÖK Temsilcisi 
de aynı şeyi söylemişlerdir. 

Sayın üyeler; Sayın Altuğ'un önergesini Hükümet 
Temsilcisi takdire bırakmakta, Komisyon ise katıl
madığını ifade etmektedir. 

Sayın Altuğ'un önergesinin dikkate alınıp alınma
masını oylarınıza sunuyorum. Dikkate alınmasını ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... önergenin dikkate 
alınması kabul edilmemiştir efendim. 

Sayın (Tunçbay'm önergesi üzerinde bir oylama 
yapmamıştık. Komisyon katıldığım beyan etmişlerdi; 
ama kesin olarak oylamaya sunacağım. 

Sayın üyeler; Sayın Tunçbay'ın önergesini kesin 
olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Buna göre Komisyondan gelen metni okutuyorum 
efendim: 

«Madde 17. — 
(1) Rektörlüğe bağlı Fen, Tıp, Denizli Tıp, Diş 

Hekimliği, Eczacılık ve Ziraat Fakültelerinden; 
(3) Kimya Fakültesi, Tekstil Fakültesi ile Gıda 

Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektör
lüğe bağlanan Mühendislik Fakültesinden; 

(5) 4 olacak, (6) 5 olacak, 
(5) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Su Ürün

leri Yüksekokulu, daha önce Ege Üniversitesi Hu
kuk Fakültesine; 

b) Ege Üniversitesine bağlı Yabancı Diller Oku
lu ve Lisansüstü Yüksekokulu kaldırılmış, daha önce 
Ege Üniversitesi içinde yer alan Hukuk Fakültesi Do
kuz Eylül Üniversitesine bağlanmıştır.» 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Komisyon, biraz evvel 
{ de ifade buyurduğu üzere, Ziraat Fakültesini dördüncü 

bentten çıkarmış, birinci bende getirmiştir. Ayrıca, 
I biraz evvel kesin olarak kabul ettiğiniz metni üçüncü 

bende aynen geçirmiştir ve bu arada Sayın Bilge'nin 
de ifade buyurdukları gibi, «Rektörlüğe bağlı olarak 
yeni kurulan Su Ürünleri Yüksekokulu, daha önce 
Ege Üniversitesi Hukuk Fakültesine bağlı Gazetecilik 
ve Halkla İlişkiler...» şeklinde bir düzenleme yapmış-
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tır ve ayrıca, burada (b) fıkrasında yeniden bir dü
zenleme yapılmış ve burada daha evvel bu üniversiteye 
bağlı olan Hukuk Fakültesinin aşağıdaki 18 inci mad
deye kaydırıldığını ifade edecek şekilde, «daha önce 
Ege Üniversitesi içerisinde yer alan Hukuk Fakültesi 
Dokuz Eylül Üniversitesine bağlanmıştır.» şeklinde ye
ni bir düzenleme/getirmiştir. 

Mevcut bu düzenlemelere göre 17 nci maddeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... 17 nci madde kabul edilmiştir. 

18 inci maddeyi okutuyorum : 
Dokuz Eylül Üniversitesi : 
MADDE 18. — izmir'de Dokuz Eylül Üniversi

tesi 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, İz
mir Yabancı Diller Yüksekokulunun bu fakültenin 
ilgili bölümlerine katılması, Gençlik ve Spor Bakan
lığına bağlı Manisa Gençlik ve Spor Akademisi ile 
Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekoku
lunun bu fakültenin beden eğitimi bölümüne katıl
masıyla oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Buca 
Eğitim Fakültesinden; 

c) Ege Üniversitesi İzmir Tıp Fakültesinin adının 
değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan 
Tıp Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Güzel Sanatlar Fa
kültesinden; 

d) Ege Üniversitesine bağlı İşletme ve İktisat 
Fakültelerinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve bağ
lantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan İktisadî ve 
İdarî Bilimler Fakültesinden; 

e) Denizli Devlet Mühendislik ve Mimarlık Aka
demisinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan 
ve rektörlüğe bağlanan İktisadî ve İdarî Bilimler Fa
kültesi'nden; 

f) Ege Üniversitesine bağlı İnşaat Fakültesi, Ma
kine Fakültesi, Yer Bilimleri Fakültesi ile Güzel Sa
natlar Fakültesinin Mimarlık ve Şehir Planlama bö
lümlerinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlü
ğe bağlanan Mühendislik Mimarlık Fakültesi'nden; 

g) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı İzmir Yük
sek İslam Enstitüsünün fakülteye dönüştürülmesiy
le oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan ilahiyat Fa
kültesinden; 

h) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bi
limler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilim
leri Enstitüsü ile Ege Üniversitesine bağlı iken rek

törlüğe bağlanan Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Ens
titüsünden; 

i) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Deniz 
İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulumdan ; 

j) Buca Eğitim Fakültesine bağlı olarak yeni 
kurulan Eğitim Yüksekokulu, Millî Eğitim Bakanlı
ğına bağlı Denizli Eğitim Enstitüsünün adının de
ğiştirilmesiyle oluşturulan ve Buca Eğitim Fakülte
sine bağlanan Denizli Eğitim Yüksekokulu, Demirci 
Eğitim Enstitüsünün adının değiştirilmesiyle oluştu
rulan Buca Eğitim Fakültesine bağlı Demirci Eğitim 
Yüksekokulu, Ankara İktisadî Ticarî İlimler Akade
misine bağlı iken İktisadî ve İdarî Bilimler Fakülte
sine bağlanan Muğla işletmecilik Yüksekokulu, Ege 
Üniversitesi işletme Fakültesine bağlı Aydın Turizm 
ve Otel işletmeciliği Yüksekokulunun adı değiştiri
lerek iktisadî ve idarî Bilimler Fakültesine bağlanan 
Aydın Turizm işletmeciliği ve Otelcilik Yüksek
okulu, Hukuk Fakültesine bağlı Adalet Yüksek
okulu, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı iken Gü
zel Sanatlar Fakültesine bağlanan izmir Devlet Kon-
servatuvarı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken rek
törlüğe bağlanan İzmir Meslek Yüksekokulu, işlet
me Fakültesine bağlı Manisa Maliye - Muhasebe 
Yüksekokulunun adının değiştirilmesiyle oluşturulan 
ve iktisadî ve idarî Bilimler Fakültesine bağlanan 
Manisa Maliye Yüksekokulu'ndan; 

oluşur. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 18 înci madde üze
rinde söz isteyen sayın üye?.. 

HAMZA EROĞLU — Efendim söz değil, bir 
maddî hata var. Daha önce arz etmiştim, herhalde 
takip buyurmuşlardır. 

Bir de burada... 

BAŞKAN — Ne hususunda Sayın Eroğlu mad
dî hata; zapta geçmesi bakımından?.. 

HAMZA EROĞLU — Arz edeyim efendim: 
(c) bendinde sadece «Hukuk Fakültesi» diyor. 

Halbuki Hukuk Fakültesi az önce Ege Üniversite
sine bağlanmıştı. Her ne kadar Ege Üniversitesinin 
(b) bendinde buna işaret edilmiş ise de, sarahatta 
fayda bulunması bakımından, «Daha önceki Ege 
Üniversitesi» diye ilave edilmesinde yarar görüyo
rum. 

Diğeı taraftan, (e) bendinde Hükümet metni 
doğru. Komisyonu metninde, «Denizli Devlet Mü
hendislik ve Mimarlık Akademisinin fakülteye dö
nüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan 
İktisadî ve idarî Fakültesinden» deniyor; bu yanlış-
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tır. «...Oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Denizli 
Mühendislik Fakültesinden» denilmesi gerekir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 
Sayın Komisyon, Sayın Eroğlu'nun düzenlemey

le ilgili ifadeleri var. 
MİLLÎ EĞÎTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; 
(j) bölümümde; «...Erkek Sanat Yüksek Öğretmen 
Okulunun adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Bu
ca Eğitim Fakültesine bağlanan Sanat Eğitim Yük

sekokulu» yeni metinde yoktur, yanlışlıkla Hükümet 
Tasarısında yer almıştır. Daha sonra Resmî Gazete
de bunlarda, yanlışlık olduğu ilan edilmiştir. O bakım
dan böyle bir redaksiyona ihtiyaç var, Hükümet Ta
sarısından bu farkı vardır bizim getirdiğimiz duru
mun. 

Biraz önce Sayın Kırcah'nın konusunu, metnin 
son satırında, «...İzmir Meslek Yüksekokulu»'ndan 
sonra, «ile Akhisar'da kurulacak Meslek Yüksekoku
lu, İşletme Fakültesine...» diye devam ediyor o cüm
le efendim. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade ederseniz onu 
önergeyi okuttuktan sonra görüşelim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, daha ön
ce Kırcalı konuşmuşlardı, uygun demiştik biz... 

BAŞKAN — Tabiî Sayın Kırcah'nın önergesini 
bu madde için okutacağım ve o zaman efendim ne
reye monte edeceğimize de karar verelim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, bir de 
(e) fıkrasında, Hocamın da biraz önce bahsettikleri 
gibi, «Denizli Devlet Mühendislik ve Mimarlık Aka
demisinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan 
ve rektörlüğe bağlanan Denizli Mühendislik Bilim
leri Fakültesb'dir efendim o; «İktisadî ve İdarî Bi
limler Fakültesi» olarak yazılmıştır, redaksiyon. 

BAŞKAN — «Denizli...» nedir efendim o?... 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — (e) fıkrası, 27 nci 
sayfa. 

BAŞKAN — Yani, yeni adı «Denizli Mühendis
lik Fakültesi» midir? Hükümet Tasarısında öyledir 
aslında. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Yani «Mühendis
lik ve Mimarlık» Mühendislik Fakültesi haline geli
yor efendim. 

BAŞKAN — Sizin metnimizdeki bu «İktisadî ve 
İdarî Bilimler Fakültesi» baskı hatası mıdır? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Baskı hatasıdır 
evet; çünkü eskisinde bile böyle değil; yani Hükü
met Teklifinde doğru, bizimkine yazarken yanlış ya
zılmış efendim. 

BAŞKAN — O şekilde dönüşmesi. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Evet efendim. 
Bir de Hocamın Hukuk Fakültesiyle ilgili açıkla

masına katılıyoruz. 
(c) fıkrasındaki «...Hukuk Fakültesinden önce, 

«Eskiden Ege Üniversitesine bağlı olan Hukuk Fa
kültesi....» 

BAŞKAN — Biraz cümle kanun yapma tekniği
ne daha uygun olma bakımından... Şimdi efendim, 
«Ege Üniversitesi izmir Tıp Fakültesinin adının de
ğiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan 
Tıp Fakültesi ile...» 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — «...ile Ege Üniver
sitesine bağlı Hukuk Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fa
kültesinden» 

BAŞKAN — Onu lütfen bir daha okur musunuz 
Sayın Başkan. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU ÖAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Okuyayım efen
dim : 

«...rektörlüğe bağlanan Tıp Fakültesi ile Ege Üni
versitesine bağlı...» Devam ediyor efendim; yani o 
arada kesilmedi; çünkü halen işlerliği ve devamlılığı 
var efendim onun; «...Ege Üniversitesine bağlı Hu
kuk Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesinden;» 

BAŞKAN — Artık ilişiği kalmıyor efendim, Ege' 
den tamamen kopuyor bu durumda. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Kopuyor efendim. 

BAŞKAN — «Daha önce Ege Üniversitesine bağ
lı olan....... 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — «Daha önce Ege 
Üniversitesine bağlı olan Hukuk Fakültesi ve Güzel-
Sanatlar Fakültesinden;» 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 18 inci madde üzerin
de, daha evvel de görüşmesini yaptığımız Sayın Kır
cah'nın önergesini tekrar okutuyorum efendim : 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 293 S. Sayılı Yükseköğretim 

Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 
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Kanun Tasarısının Dokuz Eylül Üniversitesiyle ilgili 
18 inci madde (j) bendine «ve rektörlüğe bağlı Ak
hisar Meslek Yüksekokulundan» cümlesinin eklen
mesini öneririm. 

Saygılarımla. 
Süleyman Sırrı KIRCALI 

BAŞKAN — Sayın Kırcalı, bir açıklama yapa
cak mısınız efendim? 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Hayır Sayın 
Başkanım. Tabiatıyla yerini tayin bakımından Sayın 
Komisyon ve YÖK temsilcilerimiz daha isabetli ka
rar verdiler, öyle olsun, biraz öne aldılar. 

BAŞKAN — Evet; «îzmir Meslek Yüksekokulu»' 
ndan sonra getiriyorlar «ve rektörlüğe bağlı Akhisar 
Meslek Yüksekokulu»nu buraya koyuyorlar. 

Sayın Komisyon, biraz evvel de bunu belirtmiş
tiniz. 

Sayın Hükümet Temsilcisi, bu düzenlemeye katı
lıyor musunuz efendim? 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
NAZIM ÇÖKER — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Kırcalı'nın 
önergesine Hükümet ve Komisyon katıldığını beyan 
etmektedir. 

Bu nedenle Sayın Kırcalı'nın önergesini kesin ola
rak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler, 18 inci maddede düzenleme bakı
mından; 

(c) fıkrasında; «Ege Üniversitesi İzmir Tıp Fa
kültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rek
törlüğe bağlanan Tıp Fakültesi ile daha önce Ege 
Üniversitesine bağlı olan Hukuk: Fakültesi, Güzel Sa
natlar Fakültesi'nden;» şeklinde Komisyon yeni bir 
düzenleme getirmiştir; bir. 

(e) fıkrasında; «Denizli Devlet Mühendislik ve 
Mimarlık Akademisinin fakülteye dönüştürülmesiyle 
oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Denizli Mühen
dislik Fakültesi'nden» şeklinde düzenleme yapılmış
tır; iki. 

(j) fıkrasında da; «...İzmir Meslek Yüksekokulu»' 
ndan sonra, <<;...ve rektörlüğe bağlı Akhisar Meslek 
Yüksekokulu» şeklinde bir düzenleme yapılmıştır; 
üç. 

Bu üç düzenlemeyle birlikte... 
MEHMET VELİD KORAN — Sayın Başkanım, 

usul hakkında. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MEHMET VELİD KORAN — Hiç bir ilaveye 

karşı değilim, bilakis taraftarım. Yalnız, Anayasamı

zın 163 üncü maddesindeki durumu da bir defa oku
mak isterim : 

«Madde 163. — Genel ve katma bütçelerle veri
len ödenek, harcanabilecek miktarın sınırını göste
rir. Harcanabilecek miktar sınırının Bakanlar Kuru
lu Kararıyla aşılabileceğine dair bütçelere hüküm ko
nulmaz. Bakanlar Kuruluna Kanun Hükmünde Ka
rarname ile bütçede değişiklik yapmak yetkisi verile
mez. Cari yıl bütçesindeki ödenek artışını öngören 
değişiklik tasarılarında ve cari ve ileriki yıl bütçeleri
ne malî yük getirecek nitelikteki kanun tasarı ve tek
liflerinde, belirtilen giderleri karşılayabilecek malî 
kaynak gösterilmesi zorunludur.» 

Bu hususun dikkate alınarak karar verilmesini 
saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Koran. 
Aslında gerek Komisyon, gerek Hükümet bu ko

nuyu dikkate almak suretiyle önergelere katılıp, ka
tılmadıklarını daha evvel beyan etmişlerdi. Zannede
rim malî hükümleri ihtiva eden kısımlarda; yani ye
ni fakülteler veya okullar açılırken, malî hükümleri
ni de göz önünde tutarak beyanda bulunmaktadırlar. 

Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler; biraz evvel arz ettiğim değişiklikle

riyle birlikte 18 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... 

EVLİYA PARLAK — Önerge var efendim... 
BAŞKAN — Efendim, önergenizi okudum; fakat 

siz yeni bir tıp fakültesi kurulması şeklinde anladınız. 
Biraz evvel Komisyon... Müsaade ederseniz onu da 
okutacağım; yani oylamadan evvel okutacağım. Ha
len İzmir'de iki tane tıp fakültesi zaten mevcuttur. 
Şimdi çıkarıp bu fakülteyi ne yapacaksınız? 

EVLİYA PARLAK — Sorabilir miyim efendim? 
Soru sorayım ondan sonra. 

BAŞKAN — Tabiî buyurun sorun, okutacağım. 
EVLİYA PARLAK — Benim anladığım kadarıy

la Sayın Komisyon Başkanı Komisyonda Denizli Tıp 
Fakültesinin eklenme gerekçesini açıklarken; gerçek
ten Hükümetçe hazırlanan kararnamede (Sayın Şen-
gün'ün ifade ettiği gibi) Denizli Tıbbın artık yok edi
lerek, Dokuz Eylül Üniversitesine bağlandığını ve 
yeni bir fakültenin orada kurulduğunu, ifade ettiler. 

Mademki, Denizli'yi tekrar canlandırdık; onun 
imkânlarıyla öbürü kuruluyordu, o halde Dokuz Ey
lül Üniversitesinde yeni bir fakülte kurulmuş bulu
nuyor bu yeni Kararnameyle. Denizli'de kurduğumu
za göre, bunu kabul ettiğimize göre, Dokuz Eylül'ün 
o zaman dayanağı kalmıyor .Bütün hazırlık Denizli' 
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deki imkânlara göre hesaplanmıştır. Ege Üniversite
sine bağlı bir tıp fakültesi var, Dokuz Eylül'e bağla
nan yenidir, bunun kaldırılması gerekiyor. Bunu arz 
etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Parlak, haklısınız. Müsaade 
ederseniz, önergenizi okutayım efendim. Önerge üze
rindeki düşüncenizi de açıklamış oldunuz. Gerekirse 
tekrar söz veririm; yalnız, mevcut olan üniversiteyi, 
tabiî binasıyla düşünüyoruz. Yalnız kişi olarak, ele
man olarak düşünmeyelim de, binayı nasıl naklede
cekler?.. Çünkü biraz evvel Hükümet Temsilcisinden 
sorduğumuzda, faaliyette olduğunu beyan etmişler
di. 

Müsaade edin, önergenizi okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

18 inci maddede yer alan Dokuz Eylül Üniversite
sinin bünyesinde bulunan ve (c) bendinde yer alan 
Tıp Fakültesinin metinden çıkarılmasını arz ve tek
lif ederiz. 

Kamer GENÇ Evliya PARLAK 
BAŞKAN — Bir açıklama yapacak mısınız Sa

yın Parlak bunun üzerine?. 
EVLİYA PARLAK — Evet. 
BAŞKAN — Buyurunuz . 
EVLİYA PARLAK — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlar; 
Demin 17 noi maddeyi görüşürken, bu Denizli Tıp 

Fakültesinin Hükümetçe hazırlanan Kararnamede ol
madığı, Komisyonca ilave edildiği burada tartışıldı. 
Bu tartımaların sonucunda ben şahsen şunu anladım: 
Eskiden Ege Üniversitesine bağlı bir tıp fakültesi var
dı, Denizli'ninkinin hazırlıkları yapılmış, açılması söz 
konusuymuş; aynen kabul ettiğimiz Gaziantep Tıp Fa
kültesinde olduğu gibi. Komisyonumuz bunu tespit, et
tiği için, bu gerekçeyle bir nevi Hükümetçe hazırlanan 
metinde, Denizli Tıp Fakültesi budanmış, Dokuz Ey
lüle bağlı olarak yeni bir tıp fakültesini illa İzmir'in 
merkezinde kurmaya karar verilmiş. Komisyonumuz 
yerinde bir kararla, tekrar eski hazırlıklarını da dik
kate alarak, Denizli'dekini de ihya etmiştir; ancak 
18 inci maddeye gelindiğinde, Dokuz Eylül diye ye
niden kurulması öngörülen ve biraz da Denizli'deki 
tıp fakültesinin yerine canlandırılmak istenen tıp fa
kültesini kaldırmayı benimsememiştir. Ben bunun o 
zaman kaldırılması gerektiğini arz etmek istiyorum; 
çünkü özellikle bu konuda büyük tecrübesi olan Sayın 
Hikmet Altuğ Hocamızın ifadelerinden de anlaşıldı
ğına göre, bu kadar çok fazla tıp fakültesinin kurul
masıyla, istenilen bir eğitim düzeyinin sağlanmayacağı 
inancıdayım. 

Bu gerekçeyle bu önergeyi verdik; yüksek tak
dirlerinize arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Parlak. 
Sayın Komisyon, bu konudaki görüşünüzü bildirir 

misiniz? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan; 
Komisyon olarak biz bu şekilde bir ifadede bulun

mamıştık. Sadece, «Mevcut tıp fakültelerinden, sayı
sının azaltıldığı ve Denizli'den bu hak alındığı için» 
demiştik ve böyle bir budamaya karşı gelmiştik; onun 
için yerine koymuştuk. Esasen Ege'deki iki tıp fakül
tesi de; birisi çok eski, diğeri de dört beş yıldan beri 
faaliyettedirler. O bakımdan, yani onun tekrar kaldı
rılması mümkün değildir. Bu konuda gerekli teknik 
bilgiyi YÖK Temsilcisi arkadaşımız vereceklerdir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
YÖK TEMSİLCİSİ GÜROL ATAMAN — Sa

yın Başkan; 
İzmir'de iki tıp fakültesi mevcuttur: Birisi, Ege 

Üniversitesinin Tıp Fakültesi, birisi de yine Eski 
Ege Üniversitesinin İzmir Tıp Fakültesi olmak üzere 
iki tane tıp fakültesi; aynı İstanbul Üniversitemizde 
olduğu gibi, İstanbul ve Cerrahpaşa şeklinde, asgarî 
dört yıldır mevcut olan fakültelerdi. 41 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname hazırlanırken, İstanbul'un bün
yesinde kalmış iki fakülte bir anomali teşkil etmiştir; 
hatta onların bile başka türlü bir bağlantıyla ayrılması 
düşünülmüştür. Bu da bizim eksikliklerimizden, 41 sa
yılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin eksikliklerin
den bir tanesidir, ancak o İstanbul'da kalmıştır. Eğe
deki ikiye ayrılarak bir tanesi Dokuz Eylül'e, diğeri 
de, ana Üniversite Eğede bırakılmıştır. Yoksa, 41 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnameyle Dokuz Eylül 
Üniversiteme yeni, kâğıt üzerinde sıfırdan başlayan 
bir tıp fakültesi kurulmamıştır. 

Karışıklık buradan gelmektedir efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Parlak, bu açıklamadan sonra... 
EVLİYA PARLAK — Bir şey sorabilir miyim? 
BAŞKAN — Evvela ben size sorayım da müsaade 

ederseniz. 
EVLİYA PARLAK — Buna göre önergeyi geri 

almam icap eder. 
BAŞKAN — Geri alıp almayacağınızı sorayım 

efendim. Buyurun, sorunuzu sorunuz. 
EVLİYA PARLAK — Fiiliyatta daha önce iki 

tane tıp fakültesi var mıydı? 
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MİLLİ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Vardı. 

BAŞKAN — «Beş seneden beri faaliyetteydi» di
yorlar. 

EVLİYA PARLAK — Varsa, geri alıyorum öner
gemi. 

BAŞKAN — Önergenizi geri alıyorsunuz; teşekkür 
ederim. 

Sayın üyeler; biraz evvel de madde üzerindeki 
vaki değişiklikleri Genel Kurula arz etmiştim. Bu de
ğişikliklere göre 18 inci maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... Ka
bul etmeyenler... 18 inci madde kabul edilmiştir. 

19 uncu maddeyi okutuyorum : 
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 rektör
lüğe bağlanan Tıp Fakültesi'nden; 

c) Edirne Mühendislik ve Mimarlık Akademisini 
fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlü
ğe bağlanan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi'nden; 

d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bi
limleri Enstitüsü'nden; 

e) Millî Eğitim Bakanlığı Edirne Eğitim Ensti
tüsünün adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektör
lüğe bağlanan Eğitim Yüksekokulu, Çanakkale Eği
tim Enstitüsünün adının değiştirilmesiyle oluşturulan 
ve rektörlüğe bağlanan Çanakkale Eğitim Yüksek
okulu, rektörlüğe bağlanan Edirne Meslek Yüksek
okulu, Çanakkale Meslek Yüksekokulu, Kırklareli 
Meslek Yüksekokulu ile Tekirdağ Ziraat Fakültesine 
bağlanan Tekirdağ Meslek Yüksekokulu'ndan; 

oluşur. 

BAŞKAN — 19 uncu madde üzerinde söz iste
yen Sayın üye?.. 

MUHSİN ZEKÂl BAYER — Bir sualim var 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bayer, buyurun efendim. 
MUHSİN ZEKÂl BAYER (e) fıkrasında Tekir

dağ Ziraat Fakültesine bağlanan Tekirdağ Meslek 
Yüksekokulu ne tip formasyonda eleman yetiştire
cektir? 

'BAŞKAN — Sayın Karhan, buyurun efendim. 

YÖK TEMSİLCİSİ KEMAL KARHAN — Sa
yın Başkan; 

Meslek yüksekokulları çevredeki imkân ve ihti
yaçlara göre düzenlenen kuruluşlardır. Mesela, o ci
varda içki fabrikası varsa o meslek yüksekokulu o ' 
fabrikayla beraber çalışmak suretiyle oraya eleman 
yetiştirebilir. Yani şu anda programı hatırımda de
ğil, Sayın Bayer'e bu okulun neler yetiştirdiğini söy
leyemiyorum; fakat meslek yüksekokulları çevrenin 
ihtiyaçlarına ve imkânlarına göre eğitimlerini düzen
leyen kuruluşlardır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; 19 uncu madde üzerinde önerge yok. 
19 uncu maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler lütfen işaret 
buyursunlar... Kabul etmeyenler... 19 uncu madde ka
bul edilmiştir. 

20 nci maddeyi okutuyorum : 
Uludağ Üniversitesi : 
MADDE 20. — Bursa Üniversitesinin adı Uludağ 

Üniversitesi olarak değiştirilmiştir. 
a) Uludağ Üniversitesi; 
(1) Rektörlüğe bağlı Tıp, Ziraat, Veteriner fa

kültelerinden; 
(2) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-

Edebiyat Fakültesi'nden; 
(3) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Bursa Yük

sek Öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesi, 
Bursa Yabancı Diller Yüksekokulunun bu fakültenin 
ilgili bölümlerine katılmasıyla oluşturulan ve rektör
lüğe bağlanan Eğitim Fakültesi'nden; 

(4) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Balıkesir Ne
cati Yeksek öğretmen Okulunun fakülteye dönüştü-

, rülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Necati-
bey Eğitim Fakültesi'nden; 

(5) Bursa Üniversitesi İktisadî ve Sosyal Bilim
ler Fakültesi ile Bursa İktisadî ve Ticarî İlimler Aka
demisinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe 
bağlanan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi'nden; 

(6) Bursa Üniversitesi Makine Fakültesi ile Elek
trik Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rek
törlüğe bağlanan Mühendislik Fakültesi'nden; 

(7) Balıkesir Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan 
ve rektörlüğe bağlanan Balıkesir Mühendislik Fakül
tesi, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Bursa Yüksek 
İslâm Enstitüsünün fakülteye dönüştürülmesiyle oluş
turulan ve rektörlüğe bağlanan İlahiyat Fakülte
si'nden; 
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(8) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Fen, Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bi
limler Enstitüsü'nden; 

(9) Eğitim Fakültesine bağlı olarak yeni kuru
lan Eğitim Yüksekokulu, Bursa İktisadî ve Ticarî 
İlimler Akademisine bağlı Balıkesir 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 Yüksekokulu'ndan; 

oluşur. 
b) Bursa Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekoku

lu kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde söz isteyen 
Sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, (herhangi bir 
açıklamada bulunacak mısınız efendim? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Hayır efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
NAZIM ÇÖKER — Hayır. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 20 nci madde üzerinde 
önergeler var, okutuyorum efendim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkındaki 

Kanun Hükmündeki Kararname metninin, Uludağ 
Üniversitesiyle ilgili 20 nci maddesinin üçüncü fık
rasının son satırında yazılı «Eğitim Fakültesinden» 
önce (Bursa) isminin yazılarak «Bursa Eğitim Fa
kültesinden» şekliyle düzenlenmesini saygı ile arz 
ederim. 

Recai DINÇER 

Danışma Meclisi Başkanlığ na 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkındaki 

Kanun Hükmünde Kararnamenin 20 nci maddesinin 
dördüncü fıkrasının son satırında yazılı «Necatibey 
Eğitim Fakültesinden» önce (Balıkesir) isminin ilave
siyle «Balıkesir Necatibey Eğitim Fakültesinden» şek
linde düzenlenmesini saygı ile arz ederim. 

Recal DİNÇER 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

20 nci maddenin altıncı fıkrasının- son satırında 
yazılı «Mühendislik Fakültesinden» önce (Bursa) is
minin yazılarak, «Bursa Mühendislik Fakültesinden» 
şekliyle düzenlenmesini saygı ile arz ederim. 

Recai DİNÇER 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
20 nci maddenin sekizinci fıkrasının «Rektörlüğe 

bağlı olarak yeni kurulan Bursa Meslek Yüksekokulu, 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü. 
Sağlık Bilimleri Enstitüsünden» şekliyle düzenlenme
sini saygı ile arz ederiz. 

Recai DİNÇER M. Ali öztürk TEKELİ 
İsmail Hakkı DEMİREL 

BAŞKAN — Sayın Dinçer, birinci önergenizle 
ilgili bir açıklama yapacak mısın z efendim?.. 

RECAİ DİNÇER — Sayın Başkanım, müsaade 
ederseniz kısaca açıklayayım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Dinçer. 
RECAİ DİNÇER — Sayın Başkan, değerli arka

daşlarım; 
Bursa Üniversitesinde iki tane eğitim fakültesi, 

iki tane de mühendislik fakültesi var. Balıkesir'le 
Bursa'nın karışmaması bakımından; (Birisinde Bursa 
yazılmış, diğerinde Balıkesir yazılmamış) bunların 
üzerine, mesela Necatibey Eğitim Fakültesinin başı
na «Balıkesir» diyelim, Bursa'dakine «Bursa» yaza
lım. Diğer Mühendislik Fakültesinde de Bursa'nınkine 
sadece «Mühendislik Fakültesi» denmiş; Balıkesir'in-
kine, «Balıkesir Mühendislik Fakültesi» denmiş. 

Şimdi, buralardan mezun olan arkadaşlar «Ben 
Mühendislik Fakültesinden mezun oldum» yahut da 
«Mühendislik fakültesinde okuyorum» derken, Balık
esir'le Bursa'nın karışmaması bakım ndan, bu fakül
telerin başına «Bursa» ve «Balıkesir»in eklenmesini 
öneriyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dinçer. 
SERDA KURTOĞLU — Önergenin aleyhinde 

söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kurtoğlu. 
SERDA KURTOĞLU — Efendim, arkadaşımız 

bir hususu göz önünde tutarak önergesini hazırlamış 
kanaatindeyim. 

Filhakika, bu fakülteler bir üniversiteye bağlıdır 
ve üniversitenin ismiyle anılır; «Bursa Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi» diye anılır. Ancak, ikinci «Neca
tibey Eğitim...» için bu zaruri. «Necatibey»in başına 
bir de «Bal kesir» koymak isterler. O zaman idarî 
taksimata uygun bir bağlantı olur ve üniversite tak
simatından arınmış gibi görünür : Bursa Üniversite
sine bağlı, «Bursa Necatibey, Balıkesir Necatibey» 
diye isim koyuyorsunuz. Sanki vilayetle ilçe varmış 
gibi bir durum oluyor; üniversite teşkilatı, idarî tak
simata uygun değildir. Üniversitelerde rektörlük var
dır, üniversite ismiyle anılır ve ona bağlı fakülteler 
bağlıdır. 
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Burada «Necatibey»in konmasının sebebi; Necati-
bey il merkezi değil. Bursa Üniversitesine bağlı iki 
fakülte var, (Arkadaşımız söylüyor) bu iki fakülte
yi ayırmak için birine «Bursa Üniversitesine bağlı 
Eğitim Fakültesi» diğerine de «Bursa Üniversitesine 
bağlı Necatibey Eğitim Eakültesi» deniyor ki bu 
doğru bir düzenlemedir. 

Arkadaşımızın teklifi kabul edilirse, o takdirde ida
rî taksimat ile üniversitenin taksimatı birbirine duhul 
eder ve teşevvüş o zaman meydâna gelir. 

Onun için «Necatibey Eğitim Fakültesbnin başına 
Balıkesir, «Bursaanın başına da Bursa konmasına 
muhalifim. Çünkü o zaten Bursa Üniversitesine bağ
lıdır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurtoğlu. 
Sayın Dinçer, bir şey mi buyurdunuz efendim?.. 
RECA1 DİNÇER — Sayın Kurtoğlu'nun açıkla

ması gayet mantıkî, önergemi geri alıyorum. 
BAŞKAN — O zaman her üç önergenizi de geri 

mi alıyorsunuz efendim?.. 
RECAI DİNÇER — Hayır. Üçüncü önergem; 

bir meslek okulu meselesi vardı, müsaade ederseniz 
açıklayayım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Üç değil, dört önergeniz var. Fakül
te isimleriyle ilgili ilk üç önergenizi geri alıyor, yeni 
bir ünite kurulmasıyla ilgili son önergenizi geri al
mıyorsunuz. Değil mi efendim?.. 

RECAI DİNÇER — Evet Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dinçer. 
Sayın üyeler; Sayın Dinçer daha evvel şehir isim

lerinin ilavesine ilişkin önergelerini geri almışlardır, iş
lemden kaldırıyorum. Son önergeleri üzerinde görüş
melere başlıyoruz. 

Bir açıklama yapacaktınız, buyurun Sayın Din
çer. 

HAMZA EROĞLU — Sayın Başkan, önergeyi 
okutunuz. 

BAŞKAN — Sayın Eroğlu, daha önceden öner
geyi okuttum. 

Buyurun Sayın Dinçer. 
RECAI DİNÇER — Sayın Başkan, çok değerli 

üyeler; 
Bursa Üniversitesi 1972 yılında kurulmuştur. Bur-

sa'nın organize sanayi bölgesi büyük bir sanayi po
tansiyel olarak oluşmuş ve kâfi gelmemiş, dört ay
rı yerde de sanayi kuruluşu, organize sanayi bölgesi 
olarak genişlemiştir. 

Bursa'nın Sanat Enstitüsü doğrudan doğruya Bur-
sa'daki iki tane otomobil fabrikasına sürekli eleman 
yetiştirmiş, aynı zamanda Bursa Sanat Enstitüsünü 

bitiren hiçbir kişi açıkta kalmamıştır. Ancak, bun
lar çocuk denecek yaşta okulu bitirmekte ve mutlaka 
kendi branşlarına dayalı bir yüksekokul beklemekte
dir. 

Ben, Bursa'mızın Rektörüyle de konuştum, tah
min ederim belki bir zühul eseri de olmuş olabilir; 
çok değerli YÖK Üyesi Hocamızla da görüştüm, o 
da benimle bu fikri paylaşmak isterler. Zaten okul 
hazsrdır; Bursa'da büyük bir üniversite kurulmuştu, 
20 bin dönüm sahada da büyük bir kampus geliş
mektedir. Her türlü altyapı hazırdır, herhangi bir 
problemimiz yoktur. 

Buradaki sekizinci fıkranın, «Rektörlüğe bağlı 
olarak yeni kurulan Bursa Meslek Yüksekokulu, Sos
yal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağ
lık Bilimleri Enstitüsü» olarak düzenlenmesini istir
ham etmekteyim. 

Arz eder, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dinçer. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, bir soru 

sorabilir miyim?.. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Öztürk. 

KÂZIM ÖZTÜRK — YÖK Kanununa göre yük
sekokulların açılması (Cehaletimi bağışlasınlar) ka
nun konusu mudur, yoksa üniversiteler arzu ettikleri 
zaman, gerekli gördükleri zaman yüksekokul açabi
lirler mi?.. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, daha evvel bir açık
lama yapılmıştı; ama bir kere daha zabıtlara geç
mesinde yarar var. Teşekkür ederim Sayın öztürk. 

Buyurun Sayın Komisyon. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, Kanu
nun 5 inci maddesinin (f) fıkrası, «Yeni üniversite
ler; üniversiteler içinde fakülte, enstitü ve yüksek
okullar devlet kalkınma planları ilke ve hedefleri 
doğrultusunda ve yükseköğretim planlaması çerçeve
sinde Yüksek öğretim Kurulunun olumlu görüşü ve
ya önerisi üzerine kanunla kurulur.» der. Bu bakım
dan kanuna almak mecburiyeti var. 

Esasen, gerek YÖK, gerekse Komisyonumuz mes
lek yüksekokullarına karşı değil, bilhassa bunları ko
ruma yolunda görüş sahibidir. 

Biraz önce konuşan Sayın Dinçer için de aynı 
görüşü muhafaza ediyoruz; yalnız yeri orası değil 
efendim. Çünkü, okulların bir bütünlüğü var. Sayın 
Dinçer'in teklifi; meslek yüksekokulları dokuzuncu 
bentte yer aldığından; sekizinci bentte değil de, do
kuzuncu bendin sonunda yer alan «...bağlanan Ba-
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lıkesir Meslek Yüksekokulu» ibaresinden sonra düzen
lenebilir ve o takdirde dokuzuncu bendin son kısmı 
şu şekilde olur : «...Balıkesir Meslok Yüksekokulu, 
Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Meslek Yüksekoku
lundan; oluşur.» Bu şekildeki bir düzenleme Komis
yonumuzca uygun görülür efendim. 

BAŞKAN — Evet, yerinin sekizinci fıkra değil de, 
dokuzuncu fıkra olduğunu söylüyorsunuz... 

MÎLLÎ EĞÎTIM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Evet efendim. Çünkü, 
enstitüler yukarıda, yüksekokullar aşağıda olduğu 
için, düzeni bozmamak için yaptık. 

BAŞKAN — Yani önergeye katılıyorsunuz, yalnız 
yeri hususunda zaten Sayın Dinçer de /aten katıla 
caklardır. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL 
ÇUK KANTARCIOĞLU — Evet, katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MILLÎ EĞITIM BAKANLIĞI TEMSILCISI NA-

ZIM ÇÖKER — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Dinçer'in, Bur

sa Meslek Yüksekokulu kurulmasına ilişkin önerge
sine Komisyon ve Hükümet katılmaktadırlar. Ancak, 
yerinin sekizinci fıkra değil de, dokuzuncu fıkra ol
duğunu belirtmişler ve Sayın Dinçer de bu şekilde 
gerekli düzeltmeyi yapmıştır. 

Sayın Dinçer'in önergesini kesin olarak oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; 20 nci maddeyi bu değişik biçimiy
le oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... 20 nci madde kabul edilmiştir. 

21 inci maddeyi okutuyorum. 

Anadolu Üniversitesi : 
MADDE 21. — Anadolu Üniversitesi; 
a) Fen Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluş

turulan ve rektörlüğe bağlanan Fen - Edebiyat Fa
kültesinden; 

b) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Eskişehir Ya
bancı Diller Yüksekokulunun katılmasıyla yeni ku
rulan ve rektörlüğe bağlanan Eğitim Fakültesi'nden; 

c) Eskişehir iktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi 
İşletme ve iktisat fakültelerinin birleştirilmesiyle oluş
turulan ve rektörlüğe bağlanan iktisadî ve idarî Bi
limler Fakültesi, İletişim Fakültesinin katılmasıyla 
yeni kurulan ve rektörlüğe bağlanan Açıköğretim Fa
kültesi'nden; 

d) Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Hacet
tepe Üniversitesi Eskişehir Tıp Fakültesinin birleştiril

mesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Tıp Fa
kültesi ile Eskişehir İktisadî ve Ticarî ilimler Akade
misine bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesinin adının de
ğiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Ec
zacılık Fakültesi'nden; 

e) Eskişehir Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisi ile Eskişehir İktisadî ve Ticarî İlimler 
Akademisi Endüstri Bilimleri Fakültesinin birleştiril
mesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mühen
dislik - Mimarlık Fakültesi'nden; 

f) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sos
yal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nden; 

g) Eskişehir iktisadî ve Ticarî ilimler Akade
misine bağlı Kütahya Yönetim Bilimleri Fakültesi ile 
Afyon Malî Bilimler Fakültesinin yüksekokula dö
nüştürülmesiyle oluşturularak İktisadî ve idarî Bi
limler Fakültesine bağlanan Kütahya idarî Bilimler 
Yüksekokulu ile Afyon Maliye Yüksekokulu'ndan; 

h) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken, rektör
lüğe bağlanan Afyon Meslek Yüksekokulu, Bilecik 
Meslek Yüksekokulu, Bolvadin Meslek Yüksekokulu, 
Kütahya Meslek Yüksekokulu'ndan; 

oluşur. 

BAŞKAN — 21 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Buyurun Sayın Bayer. 

MUHSİN ZEKÂ! BAYER — Sayın Başkan, 27 
tane üniversite içinde bu üniversitede, Türkiye'de 
özellik gösteren bir fakülte kuruluyor; Açık öğretim 
Fakültesi. Bu Fakültenin oluşmasını da belirtirken, 
Hükümet Tasansında ve gazetelerde okuduğumuza 
göre, İktisadî ve Ticarî İlimler ve İletişim Fakültele
rinin birleşmesinden meydana geliyor. 

Şimdi sualim şu : Dünyada bu tip fakültelerde, 
yalnız iktisat ilmi değil, eğitim, sosyal bilimler ve 
buna benzer sosyo - ekonomik konular tüm olarak 
ele alınır. Buradaki anlamıyla muayyen bir ekono
miye mi hitap ediyor, yoksa benim söylediğim şe
kildeki gibi mi hitap ediyor?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın Komisyon, buyurun. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Kendi ifade buyurduk
ları konudur efendim. Daha teknik bilgiyi arkadaşı
mız verebilirler, arzu buyururlarsa. 

BAŞKAN — Sayın Temsilci, buyurun efendim. 
YÖK TEMSİLCİSİ KEMAL KARHAN — Sayın 

Başkan, bu, yalnız teşkilatı düzenleyen bir Kanun; 
fakat Açık Eğitim Fakültesinin kapsamı, Sayın Ba-
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yer'in buyurdukları gibi, çok geniş bir alana yayıla
caktır. ingiltere'de mühendislik öğretimi bile yapılıyor 
bu şekilde. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, 21' inci madde üzerinde önerge bu

lunmamaktadır. 21 inci maddeyi Komisyondan geldi

ği biçimiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 21 inci madde kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler, süremiz yeni bir maddeyi görüşme
ye yeter süre değildir. Bu nedenle, 13 Ocak 1983 
Perşembe saat 14.00'te toplanmak üzere Birleşimi 
kapatıyorum efendim. 

Kapanma Saati : 18.55 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

41 inci BİRLEŞİM 

12 Ocak 1983 Çarşamba 

Saat : 14.00 

1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

2. SECİM 

3. OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

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

<2) Ahmet KERSE Hakkındaki Ölüm Cezası
nın Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (3/401) (S. Sayısı : 288) 
(Dağıtma tarihi: 7.1.1983) 

X (3) 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 (4) 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 (5) Petrol Dairesi Başkanlığı 1971 Yılı Kesin
hesabına Ait 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. Sayı
sı : 247) (Dağıtma tarihi : 17.12.1982) 

X (6) 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 (7) 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 (8) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1974 Bütçe 
Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 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 (9) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1975 Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunuldu
ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Petrol 
İşleri Genel Müdürlüğü 1975 Bütçe Yılı Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını 
İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/329) 
(S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi : 17.12.1982) 

X (10) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1976 Bütçe 
Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı 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) 

(11) Danışma Meclisi Üyesi Abbas GÖKÇE ve 
9 Arkadaşının, 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 
33 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kaaun 
Teklifi ve İçtüzüğün 36 ncı maddesi uyarınca gün
deme alınma önergesi. (2/3) (S. Sayısı : 259) (Dağıt
ma tarihi: 20.12.1982) 

(12) İdarei Umumiye Vdlayat Kanunu Muvakka
tinin 111 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka-

(Devaım arkada) 



nun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu. (1/555) (S. Sayısı : 268) (Dağıtma 
tarihi: 27.12.1982) 

(13) Danışma Meclisi Üyesi Mehmet PAMAK ve 
10 arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 
ve 178 inci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun (Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/61) (S. 
Sayısı : 273) (Dağıtma tarihi : 27.12.1982) 

(14) Danışma Meclisi Üyesi Muzaffer SAGIŞ-
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 raporları. 
(2/25) (S. Sayısı : 109 ve 109'a 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihi: 27.12.1982) 

(15) Danışma Meclisi Üyesi Necmettin NARLI-
OĞLU ve 11 arkadaşının, 5434 Sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununa Bir Ek Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bütçe -
Plan Komisyonu Raporu. (2/40) (S. Sayısı : 164) 
(Dağıtma tarihi: 8.7.1982) 

(16) Danışma Meclisi Üyesi Şener AKYOL ve 
80 arkadaşının, Adalet Memurlarına (Tazminat Veril
mesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet ve Bütçe - Plan 

komisyonları raporları. (2/33) (S. Sayısı : 176) (Da
ğıtma tarihi : 21.9.1982) 

(17) 25.10.1963 Tarihli ve" 353 Sayılı Askerî Mah
kemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Madde
lerine 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) 

(18) 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) 

(19) Danışma Meclisi Üyesi Kâzım ÖZTÜRK ve 
10 arkadaşının, 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 
220 ııci maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/59) 
(S. Sayısı : 291) {Dağıtma tarihi : 7.1.1983) 

(20) 9.5.1960 Tarihli ve 7478 Sayılı Köy İçme 
Suları Hakkında Kanunun 15 inci Maddesinin Yü
rürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler ve 
Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân,, Turizm ve 
Tanıtma komisyonları raporları. (1/550) (S. Sayısı : 
292) (Dağıtma tarihi: 7.1.1983) 


