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I. — GEÇEN Tl 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
1. — Devlet Bakanı İlhan Öztrak, Danışma Mec

lisi Anayasa Komisyonunda görüşülmekte olan Se
çim ve Siyasî Partiler Kanunu ile ilgili 10 Ocak 1983 
Pazartesi tarihli gazetelerde yer alan beyanı hakkın
da; 

2. — Muzaffer Ender, Ankara'da at arabalarının 
çalışmalarının yasaklanması konusunda; 

Gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
3. — Romanya Hükümetinin davetlisi olarak 18 -

21 Ocak 1983 tarihleri arasında Romanya'ya gide-
ce kolan Dışişleri Bakanı llter Türkmen'e, Millî Sa
vunma Bakanı Ümit Halûk Bayülken'in; 

4. — Mazereti nedeniyle 3 - 1 1 Ocak 1983 tarih
leri arasında İngiltere'ye gidecek olan Ulaştırma Ba
kanı Mustafa Aysan'a, Bayındırlık Bakanı Tahsin 
Önalp'in; 

Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkereleri; 

II. — GELEN 

Tasarılar 
1. — Çukurova Üniversitesi 1981 Malî Yılı Ke

sinhesap Kanun Tasarısı. (1/597) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 11.1.1983) (D. M. Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonuna : 13.1.1983) 

2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1981 Malî 
Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısı. (1/598) (İBaşkanlı-
ğa geliş tarihi : 11.1.1983) (D. M. Hesaplarını İn
celeme ve Sayıştay Komisyonuna : 13.1.1983) 

3. — Orman Genel Müdürlüğü 1977 Malî Yılı 
Kesinhesap Kanun Tasarısı. (1/599) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 11.1.1983) (D. M. Hesaplarını İnceleme 
Sayıştay Komisyonuna : 13.1.1983) 

4. — Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1980 Malî Yılı 
Kesinhesap Kanunu Tasarısı. (1/600) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 11.1.1983 (D. M. Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonuna : 13.1.1983) 

5. — Boğaziçi Üniversitesi 1981 Malî Yılı Kesin
hesap Kanun Tasarısı. (1/601) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 11.1.1983) (D. M. Hesaplarını İnceleme ve Sa
yıştay Komisyonuna : 13.1.1983) 

6. — 4.1.1961 Tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesi
nin (d) Fıkrasının Değiştirilmesi ve 43 üncü Madde
sine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı. 

JTANAK ÖZETİ 

5. — Anayasal Düzeni zorla değiştirmeye teşeb
büs suçundan ölüm cezasına hükümlü Uyas Has'a 
ait dava dosyasının tashihi karar talebi nedeniyle Mil
lî Savunma Bakanlığına tevdi edilmek üzere iade 
edilmesine dair Başba'kanlık tezkeresi; 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
6. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hak

kında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirile
rek Kabulüne Dair Kanun Tasarısının maddeleri 
üzerindeki görüşmelere devam edildi. 

13 Ocak 1983 Perşembe günü saat 14.00'te top
lanmak üzere Birleşime saat 18.55'te son verildi. 

Turhan GÜVEN 
Başkan 

BaşkanveKili 
A. Güngör ÇAKMAKÇI Ali Nejat ALPAT 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Erdoğan BAYIK 

Kâtip Üye 

KÂĞITLAR 

(İ/602) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.1.1983) (Millî 
Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonuna: 13.1.1983) 

7. — Meslek Kademeleri ve Her Kademenin Un
van, Yetki ve Sorumlulukları ile İlgili Kanun Tasa
rısı. (1/603) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.1.1983) (Mil
lî Eğitim (Esas), Sağlık ve Sosyal İşler, İktisadî İşler, 
Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler, Adalet 
ve Anayasa komisyonlarına : 13.1.1983) 

8. — 13.5.1981 Tarih ve 2461 sayılı Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı. (1/604) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 11.1.1983) (Adalet Komis
yonuna : 13.1.1983) 

9. — 9.5.1969 Tarihli ve 1177 sayılı Tütün ve 
Tütün Tekeli Kanununun Bazı Maddelerinde Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı. (1 /605) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 10.1.1983) (Malî İşler (Esas), 
Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler ve 
Adalet komisyonlarına : 13.1.1983) 

10. — 29.5.1973 Tarihli ve 1734 sayılı Yem Ka
nununun 'Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı. (1/606) (Başkanlığa geliş tarihi : 
10.1.1983) (Tarım ve Orman; Köy İşleri ve Koopera
tifler (Esas) ve Adalet komisyonlarına : 13.1.1983) 

11. — 9 Haziran 1930 Tarihli ve 1700 sayılı Da
hiliye Memurları Kanununun 2 nci Maddesinin De-
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ğiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek Madde Eklenmesi
ne Dair Kanun Tasarısı. (1/607) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 11.1.1983) (Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri 
Komisyonuna : 13.1.1983) 

12. — Arıcılık Kanunu Tasarısı. (1/608) (Başkan
lığa geliş tarihi : 10.1.1983) (Tarım ve Orman, Köy 
işleri ve Kooperatifler (Esas) ve Adalet komisyonla
rına : 13.1.1983) 

13. — 18 Ağustos 1981 Tarihli ve 2507 Sayılı De
nizcilik Yüksekokulu Kanununun 3 üncü Maddesi ile 
8 inci Maddesinin İkinci Fıkrasının Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı. (1/609) (Başkanlığa geliş tari
hi : 12.1.1983) (Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri 
(Esas) ve Millî Eğitim komisyonlarına : 13.1.1983) 

Teklifler 
14. — Kara Kuvvetleri Komutanı ve Millî Gü

venlik Konseyi üyesi Orgeneral Nurettin ERSÎN'in, 
Hasan oğlu 1954 Doğumlu Piyade Astsubay Üstçavuş 
(1976 - 54) Mehmet DEMİRCÎOĞLU Hakkında 

Özel Af Kanunu Teklifi. (2/85) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 12.1.1983) (Adalet Komisyonuna : 13.1.1983) 

15. — Danışma Meclisi Üyesi Bahtiyar UZUN-
OĞLU ve 48 arkadaşının, Türkiye İhracat Kredi Si
gortası Kurumu Kanun Teklifi. (2/86) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 12.1.1983) (ttktfeadi İşler (Esas), Bütçe -
Plan, Malî İşler ve Adalet komisyonlarına : 13.1.1983) 

16. — Danışma Meclisi Üyesi İbrahim GÖKTE-
PE ve 9 arkadaşının, Tapumalam ve Kadastro Pafta
larının Yenilenmesi Hakkında Kanun Teklifi. (2/87) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 12.1.1983) (Bayındırlık, Ulaş
tırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma (Esas) ve 
Adalet komisyonlarına : 13.1.1983) 

Rapor 
17. — 6.1.1982 Tarih ve 2576 sayılı Bölge İdare 

Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahke
melerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanuna 
Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Bütçe - Plan ve Adalet Komisyonu raporları. 
(1/462) (S. Sayısı : 294) (Dağıtma tarihi : 11.1.1983) 

BİRİNCt OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : Erdoğan BAYIK - M. Talât SARAÇOĞLU A. Güngör ÇAKMAKÇI 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Danışma Meclisinin 42 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, çoğunluğumuz var
dır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

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

(1) 293 S. Sayılı Basmayan 10.1.1983 tarihli 
40 ncı Birleşim Tutanağının sonuna eklidir. 

BAŞKAN — Gündemimizin «Kanun Tasarı ve 
Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen İşler» bölümüne 
geçiyoruz.' 

Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname ve Komisyon Raporu 
üzerindeki görüşmelerimize devam etmiş ve bu Ta
sarının 22 nci maddesine kadarki bölümünün gö-
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rüşmelerini tamamlamıştık. Bugün 22 nci maddeden 
itibaren görüşmelere devaim edeceğiz. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin yerlerini 
almalarını rica ediyorum. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almış bulun
maktadırlar. Yetki belgeleri tamahı. 

22 nci maddeyi okutuyorum. 
Selçuk Üniversitesi 
Madde 22. — 
a) Selçuk Üniversitesi; 
1. Fen Fakültesi ile Edebiyat Fakültesinin bir

leştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen 
- Edebiyat Fakültesi'nden; 

2. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Selçuk Yük
sek Öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesi 
Konya, İsparta ve Antalya Yabancı Diller Yüksek
okullarının fakültenin ilgili bölümlerine katılmasıyla 
oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Eğitim Fakülte-
si'nden; 

3. Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Hukuk 
Fakültesi, Tıp Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Veteriner 
Fakül'tesi'nden; 

4. Konya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Aka
demisinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan 
ve rektörlüğe bağlanan Mühendislik - Mimarlık Fa
kültesi, Millî Eğitimi Bakanlığına bağlı Konya Yük
sek islam Enstitüsünün fakülteye dönüştürülmesiyle 
oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İlahiyat Fakülte-
si'nden; 

5. Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü'nden; 

6. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Niğde Eğitim 
Enstitüsünün adının değiştirilmesi ile oluşturulan ve 
Eğitim Fakültesine bağlanan Niğde Eğitim Yüksek
okulu, Konya Kız Sanat Yüksek öğretmen Okulu
nun adının değiştirilmesi ile oluşturulan ve Eğitim 
Fakültesine bağlanan Kız Sanat Eğitim Yüksekokulu, 
rektörlüğe bağlanan Konya Meslek Yüksekokulu, 
Niğde Meslek Yüksekokulu'ndan; 

Oluşur. 
b) Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek

okulu kaldırılmıştır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?... Yok. 
Sayın Komisyon veya Sayın Hükümetin bu mad

de üzerinde bir açıklaması var mı?... Yok. 
Madde üzerinde herhangi bir önerge bulunma

maktadır. Bu bakımdan 22 nci maddeyi Komisyon
dan geldiği biçimle oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... 22 nci madde kabul edil
miştir. 

23 üncü maddeyi okutuyorum. 
Akdeniz Üniversitesi : 
MADDE 23. — Antalya'da Akdeniz Üniversitesi 

adı ile bir üniversite kurulmuştur. 
Akdeniz üniversitesi; 
a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen -

Edebiyat Fakültesi ve Ziraat Fakültesinden; 
b) Ankara Üniversitesi Antalya Tıp Fakültesi

nin bağlantısının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rek
törlüğe bağlanan Tıp Fakültesi'nden; 

c) İsparta Devlet Mühendislik ve Mimarlık Aka
demisinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan 
ve rektörlüğe bağlanan İsparta Mühendislik Fakül
tesi'nden; 

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

e) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Turizm 
İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Millî Eğittim 
Bakanlığına bağlı Burdur Eğitim Enstitüsünün adı
nın değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağla
nan Burdur Eğitim Yüksekokulu, rektörlüğe bağla
nan Antalya Meslek Yüksekokulu, İsparta Mühen
dislik Fakültesine bağlı olarak yeni kurulan Eğridir 
Su Ürünleri Yüksekokulu ile Millî Eğitim Bakanlığı
na bağlı iken, aynı fakülteye bağlanan Burdur Mes
lek Yüksekokulu, İsparta Meslek Yüksekokulu'ndan; 

Oluşur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Sayın Bayer buyurunuz. 

MUHSİN ZEKÂİ BAYER — Sayın Başkan, bir 
önerge vardı, eğer önergeyi okutursanız, onun üzerin
de konuşmak isterim. 

BAŞKAN — Tabiî efendim, önergelere sıra geldi
ğinde okutacağım, siz o zaman konuşacaksınız. 

Sayın Çakmakçı, buyurunuz. 

A. GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Sayın Başkanım 
benim bir sorum var efendim. 

23 üncü maddenin (d) fıkrasında zikri geçen «Sos
yal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağ
lık Bilimleri Enstitüsü» nerede kurulacaktır?... Ku
rulmuşların mı devamıdır, yeniden mi ihdas edilecek
lerdi, hangi vilayettedir?. Bunu öğrenmek istiyo
rum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmakçı. 
Sayın Komisyon buyurunuz. 
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MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANİ SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim bu üçü de An
talya'da lisansüstü öğrenim veren, merkezde bulunan 
ve rektörlüğe bağlı enstitülerdir. Üçü de Antalya'dadır. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Bu madde üzerinde bir önerge vardır, okutuyo

rum. 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte bulunan Yükseköğretim Kurumları 
Teşkilatı Kanun Tasarısının madde 23'de açıklanan 
Akdeniz Üniversitesi içinde, Antalya'da yeni bir or
man fakültesi kurulması için (a) fıkrasına «ve orman» 
kelimesinin ilave edilmesini müsaadelerinize arz ede
riz. 

Muhsin Zekâi BAYER Rıfat BAYAZIT 
Hayati GÜRTAN Fehmi ıKUZUOĞLU 

BAŞKAN — Sayın Bayer, bir açıklama yapacak 
mısınız efendim?.. Buyurunuz. 

MUHSİN ZBKÂt BAYER — Bayın Başkan, 
değerli üyeler; 

Üç birleşimden beri Türkiye'deki üniversite eği
timi ve yeni üniversiteler, yeni fakülteler konusunda 
müzakereler yapmaktayız. Genel Kurulun bu konu
daki temayüllerini de bilmekteyim. 

Ancak, her teklif kendi içinde düşünülmeli ve 
kendi içindeki gerekçelerle olgunlaştırılmalıdır. Bu 
bakımdan, bizim ortaya koyduğumuz yeni bir orman 
fakültesi konusunun kendi içinde, kendi özelliklerine 
göre değerlendirilmesi için söz almış bulunuyorum. 

Bilhassa Türkiye'de Akdeniz iklim mıntıkalarını 
havi Ege ve Akdeniz bölgelerinde ormancılık ayrı bir 
tekniğe ve ayrı bir özelliğe, ayrı bir ekolojiye sahiptir. 
Hatta bu konuda Akdeniz memleketlerinin Napoli ve 
Fransa'da bulunan iki tane özel eğitim merkezi de var
dır. Bu yönden, Türkiye'de ormancılık sahasında bir 
teknik eleman ihtiyacı davardır. İki orman fakültesi 
tamamen Karadeniz orman rejonuna ait bilim ve ilim 
dalında araştırma yapmaktadır. Bu yönden Akdeniz'de 
bir orman fakültesinin bulunması, mevcut teknik ele
man açığını karşılayacak niteliktedir. 

1958 senesinden itibaren üç defa, Ege'de ve Ak
deniz'de yeni bir orman fakültesi kurulması konu
sunda çalışmalar yapılmıştır ve geçen gün bir sayın 
üye arkadaşımın belirttiği gibi, çıkacak mezunlar 
için bir kadro meselesi de mevcut değildir, hemen 
Devlette hizmet alabilecek nitelikte imkânlar da mev
cuttur. 

Diğer bir konu ise; eğer 1982 Eğitim Sektörü 
Planını tetkik ettiğiniz zaman, Eğitim Sektörü Pla

nında ormancılık için teknik eleman ihtiyacı bulun
duğunu ve buna göre orman fakültelerine daha fazla 
eleman alınması gerektiğini Devlet Planlama Teşkilatı 
da kabul etmektedir. O halde, bir ihtiyaçtan doğan, 
lokal ihtiyacı giderecek yeni bir orman fakültesini 
teklif etmekteyiz. 

Diğer bir konu ise; Türkiye'de bu tip tekliflerde, 
bizim yöresel veyahut bölgenin özellikleri göz önün
de tutularak yaptığımız bu teklifte herhangi bir başka 
art niyetimiz de yoktur. Yani, teknik ve yurt ihtiya
cı, yurdun ekonomik ve bilimsel ihtiyacı bakımından 
da lazımdır. 

Diğer bir konu ise; Anayasanın 169 uncu ve 170 
nci maddeleri Ormancılık Teşkilatına yeni görevler 
getirmektedir. Halk-orman ilişkilerinde ve bilhassa 
orman yangınları konusunda Akdeniz'de kurulacak 
bir orman fakültesi memleket ve yurt gerçekleri ba
kımından, ağaçlandırma bakımından büyük bir ih
tiyacı karşılayacak elemanları yetiştirecektir. 

Bina hazırdır, öğretim görevlisi imkânları mev
cuttur, bu bakımdan Sayın Danışma Meclisi üyele
rinin bu teklifimizi müspet karşılamalarını bilhassa 
istirham edeceğim. 

Diğer bir husus ise; hepinizin bildiği gibi, Sayın 
Devlet Başkanımız Anayasayı takdim konuşmaların
da, Eskişehir konuşmasında memleket gerçekleri ba
kımından ormancılıkta bilhassa erozyon meselesine 
değinmişlerdi. Nihayet Anayasanın kabulünden son
ra Artvin konuşmasında da, ormancılık tekniğinin da
ha gelişmesi ve daha iyi teknik eleman ihtiyacı ile 
bu hizmetlerin yapılması gerçeğini ortaya koymuş
lardır. 

Bu gerçekler karşısında, iki fakülteye ilaveten ye
ni bir orman fakültesi kurulması teklifine müspet 
oy vermenizi istirham eder, saygılarımı sunarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın HamitoğuUan, aleyhinde buyurun. 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkan, 
çok değerli arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlı
yorum. özellikle, bu önergeye imza koyan çok de
ğerli ve kendilerine özel bir saygı duyduğum arkadaş
larım var, başta onlar olmak üzere, hepinizin hoşgö
rüsüne sığınarak konuşmama başlamak istiyorum. 

Aranıza ilim dünyasından gelmiş bir arkadaşınız 
olarak bir önerge ile, bir kararname ile fakülte, üni
versite kurmanın ne denli sakıncalı olduğunun üzün
tüsü içinde, bilinci içinde söz almamak ve bunların 
sakıncalarım belirtmemek, zannediyorum ki görev 
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yapmamak demektir. Onun için değerli arkadaşlarım 
bu konudaki düşüncelerimi lütfen hoşgörü ile karşı
lasınlar. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bugün Türkiye'mizde bir eğitim sorunu var ise, 

eğitim düzenimizde halen söndürülememiş bir yan
gın var ise, bunun temelinde siyasal yaklaşımlarla 
ortaokul, lise, fakülte, üniversite açma olgusu bulun
maktadır. Bu nedenle, bu tasarıyı görüştüğümüz ilk 
günde bu işin kararnamelerle çözülemeyecek bir ko
nu olduğunu YÖK'ü oluşturan değerli arkadaşları
mın yüce dikkatlerine sunmuştum. 

Çok değerli arkadaşlarım; 
Önderimiz Atatürk'ün eğitim sisteminde ve özel

likle yükseköğretimde, üniversitede başlattığı reform 
tarihinden bu yana tam 50 yıl geçmiştir. Bunun baş
langıcı 1933 yılıdır. Bu 50 yıllık değişmenin ve geliş
menin getirdiği yeni ihtiyaçlar ortada iken, Türkiye' 
de eğitim sistemi çökmüşken, yeni ihtiyaçları karşı
lamak zorunlu bir gerek iken, eski politikacıların tas
vip edilmesi mümkün olmayan yaklaşımları ile öner
geler vererek soruna çözüm getirmenin memlekete 
yarar sağlayacağı inancında değilim. 

Türkiye'mizin orman örtüsü konusundaki sorun
larının yabancısı değilim. Türkiye'de orman, tıp, zi
raat veyahutta diğer alanlarda fakülte, üniversite aç
mak zorunlu da olabilir; ama bunun izlemesi gere
ken bir süreç vardır değerli arkadaşlarım. Bir mem
leketin istihdam sorunları vardır; Türkiye'nin plan
laması söz konusudur, bu konunun uzmanlarınca bu 
konuların projelendirilmesi gerekir. 

Mesele burada da bitmiyor değerli arkadaşlarım; 
bir küçük sanayi tesisi kurmak için bile kuruluş yeri 
son derece önemlidir. Burada anlık bir ilhamın dür
tüsü ile «falanca yerde fakülte, falanca yerde üniver
site» diye kestirip atılamaz. Üniversitelerin fakülte
lerin özellikle kendilerine has özel kuruluş yerleri 
vardır. Bu, ancak bilimsel verilere dayanarak tespit 
ve tayin edilir; Antalya'da mı, Muğla'da mı, başka 
yerde mi diye. Buradan bir çırpıda bir önerge ile bu
nu tayin etmek mümkün değildir. 

Fakülte ve üniversitelerin burada ayrıntısına gire
mem; özellikle kurulması gereken yerler vardır. Şu
nu arz edeyim; çok değerli bazı arkadaşlarım zan
nediyorlar ki, bir yerde fakülte kurulursa, üniversite 
kurulursa, o yer otomatikman sihirli bir değnek değ
miş gibi kalkınacaktı... Çok yanlıştır arkadaşlarım. 
Eğer kuruluş yeri iyi seçilmezse; ki, bir kuruluş ye
rinde ülkenin sosyal yönden, kültürel yönden, hatta 

mimarî açıdan en gelişmiş uygun merkezleri seçilmez
se, korkarım ki, kurulan ve kendisinden kalkındırıcı 
işlevler beklenen fakülte veyahutta kurumun geliş
mesi bir yana, o az gelişmiş yörenin düzeyine iner 
ve o az gelişmiş yörenin de kalkınması engellenebi
lir. Bu noktayı yüce dikkatlerinize önemle arz etmek 
istiyorum. 

Onun için, son yıllarda ortaokul açar gibi, bura
ya da fakülte, şuraya da üniversite açmanın ülkenin 
kalkınmasıyla bağdaşıp bağdaşmadığı sorunu, bilim
sel olarak, ciddiyetle incelenmek gerekir. İşin pren
sibine bu nedenlerle karşı olduğum için, aralarında 
çok yakın arkadaşlarım olmasına rağmen, bunun 
önemini belirtmiş olmak için özellikle konuşuyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bugün YÖK'ten ki, bu işin sorumlusu ve saygın

lık kazanmasını temenni ettiğim YÖK'ün, bu konuda 
reform yapması gerekir; biraz önce arz ettiğim Ata
türkçü çizgiyi 1983' de yeniden ihtiyaçları karşılaya
cak tarzda üretebilmek için; bu önerilerin ise, bu ya
pılması gereken reformlarla hiçbir ilgisi yoktur, on
ları bozabilecek sonuçlar getireceğinden ciddiyetle 
kaygı duymaktayım. 

Onun için, önergelerle, kararnamelerle bu işi dü
zenleme yolunu açmayalım; tam tersine bunu kapa
talım, çok ciddî bir konudur. Bunun uzmanı olan 
kurumlarımız, Türkiye'de vardır. Bu projeler, çok 
önemli olarak oraya gider ve ilgili süreç içerisinde 
memlekete yarar sağlayabilecek tarzda çözüme ka
vuşmalıdır. Bu nedenle, bu önerge ve buna benzeyen 
önergelerin isabetli olduğuna kani değil; tersine, kı
saca arz ettiğim nedenlerle memleketimize zarar ve
receğine ve arz ettiğim yangını, eğitim sistemimizdeki 
yangını (Özellikle yükseköğretim düzeyindeki yangını) 
körüklemesinden korkulur. Özellikle yeri gelmişken, 
YÖK'den eğitim sistemimizdeki yangını söndürme
sini bekliyorum, bunu körüklemek değil. Bunu sön
dürmenin yolu ise bu şekilde önergeler, bu şekilde 
kararname vermek değildir. 

Bu yönde hassasiyet göstereceğinize olan inancımı 
belirtir, hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul-
ları. 

Sayın Baturalp, buyurun efendim. 
RECA1 BATURALP — Sayın Başkan, sayın üye 

arkadaşlarım; 
Ben, bu konu üzerindeki maruzatıma, Sayın Ah

met Samsun'lunun kendi hizmet sahasında yaşadığı 
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son günlerden örnek vererek başlayacağım. Kendileri 1 
Bakan olduktan sonra, burada yaptıkları iki görüş- I 
mede şunu defaatle belirttiler : I 

Dediler ki, «Bugün Türkiye'nin içine düşmüş ol- I 
duğu imar perişanlığı, Türkiye'nin çeşitli bölgelerin- I 
de yeteri kadar teknik elemana sahip olmayışımız- I 
dan ileri gelmektedir» buradan ormana geleceğim, I 
bugün orman, Türkiye'nin içerisinde 20 milyon hek- I 
tar bir sahayı işgal etmektedir. Yaşantı sahası ise, I 
600 bin hektar arazidir. 600 bin, bu sıkıntıyı çektiği I 
gibi, 20 milyon hektar da aynı sıkıntı içindedir; ama I 
farkında değiliz. Fıçının sızdırdığı, fıçı yarıya indik- I 
ten sonra belli olur. Bir arabanın yağ akıttığı, her I 
akşam aynı yere çekebiliyor ve ertesi sabah da baka- I 
liyorsak, o zaman beli olur. I 

Şimdi, ormanlarımız eriyor, personelsizlikten, il- I 
gisizlikten, bakımsızlıktan perişan oluyor, farkında I 
değiliz. Bu mevzuda, fakülte açma, yüksekokul açma I 
konusu bundan evve ki toplantılarda geçerken şu I 
laf da edildi «Biz bugün ilkokul, ortaokul mezunları- I 
na iş bulamıyoruz, lise mezunlarına iş bulamıyoruz, I 
fakülte mezunlarına ge ecekte nereden iş bulacağız?..» I 
bulamadığımız bahis konusu olursa, okumuş insan- I 
dan zarar gelmez insana. Dört senelik fakülte tahsili, I 
ona büyük bir mücadele gücü vermiştir, o hayatını I 
her yerde kazanır. Ama, ilkokul, ortaokul mezunları I 
bu mücadeleyi veremezler. Onun için, okumuş kişimiz I 
aramızda çok olur da işsiz kalırsa, dert değildir. I 

Diğer taraftan, 12 Eylülün getirmiş olduğu ruh, I 
bugün alacağımız ve dört sene sonra mezun edeceği- I 
miz kadrolar, iş bulamazlar diye bir şüphe içerisinde I 
isek, o zaman 12 Eylül niye geldi?.. Memleketin bü- I 
tün buhranlarını yok etmek için geldi. O dört sene I 
sonra mezun olacaklar, elimizde hazır bir kadro ola- I 
çaktır. I 

Sonra, bir diğer nokta, çok iyi, iyinin düşmanıdır. I 
Büyük Atamız demiştir ki, «Bir işin halledilmesini I 
istemiyorsanız, Komisyonlara havale edin» şimdi, bu- I 
nu buradan tekrar alıp, bu yeni teşekküllere, komis- I 
yonlara havale edecek olursak; üç senelik zamanı I 
boşa geçirmiş oluruz ve ondan sonra, gerek YÖK'ün I 
değerli çalışmaları, gerekse bu çatı altında toplanmış I 
kişiler böyle yeni ilaveler yapmaya çok çok müdriktir I 
ve bilinçlidir. I 

Şimdi, bu genel konuşmadan sonra biraz tefemi- I 
ata inerek maruzatta bulunacağım. I 

Türkiye'de sadece iki orman fakültesi vardır. I 
Bunların ikisi de Karadeniz iklim kuşağındadır. İki I 
orman fakültesinde, her sınıfta olması gerekenin üze- | 
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rinde öğrenci mevcuttur. Batı standardında, bir sınıf
ta en çok 30 - 40 öğrenci bulunmaktadır. Sosyal bi
limlerde kalabalık öğrenciye ders verilebilir; ancak, 
laboratuvar, arazi çalışmasını gerektiren uygulamalı 
tatbikatlarda, fazla sayıdaki öğrenci olması, eğitimde 
kaliteyi düşüreceği, hepimizin kabul ettiği bir ger
çektir. 

Türkiye'de 20 milyon hektar ormanlık saha var
dır. Bunun ancak % 30'u, bir diğer tabir ile 1/3'ü 
kaliteli ormandır. Bu, şu demektir; yaklaşık 14 mil
yon hektar ormanın, hızlı bir çalışma ile imar, ıslah 
edilmesi lazım gelmektedir. Diğer taraftan, yine 4-5 
milyon hektar açık saha da derhal ağaçlandırılması 
lazım gelen hizmetlerimiz arasındadır. 

Batı ormancılığında bir teknik eleman en çok 3 
ila 5 bin hektar bir sahanın sorumluluğunu almak
tadır. Türkiye'de ise, halen en küçük işletme, 30 bin 
hektardır. Bu, bazı bölgelerde 100 - 150 bin hektara 
kadar da çıkmaktadır. 

Ormanlarımız, tüberküloz hastalığına tutulmuş 
insanlar gibi erimektedir. Bugün, 1 metreküp keres
tenin bana ifade edilen rakamını teyit edemediğim 
için, burada arz etmiyorum, korkunç rakamdır. Ko
nut problemine bir an bir çare bulunsa, bu konutların 
ihtiyacı olan keresteyi, bugün bizim ormanlarımızdan 
vermek mümkün değildir. Yine, 2000 yıllarında 
yakacak sıkıntısı bahis konusu olacağını, bu konuda
ki yetkili kişilerin gazete makalelerinden hep birlik
te okumuş bulunuyoruz. 

Yukarıda saydığım nedenlerle derhal ve hızlı bir 
şekilde 14 milyon hektar bozuk ormanlık sahanın 
imar ve ıslahı, 4-5 milyon hektarlık açık sahanın da 
açağlandırılması, orman mahsullerine olan ihtiyacın 
karşılanması, su rejiminin düzenlenmesi, barajlarra 
korunması, ziraî sahanın emniyet altına alınması ba
kımından zaruridir. Bu durum ormancı teknik ele
mana olan ihtiyacı katî olarak ortaya koymaktadır. 
Halen hiç bir ormancı teknik eleman işsiz değildir. 
Aksi konudaki hükümler ve değerlendirmeler yanlış
tır, maksatlıdır. Daha birçok bakımlardan yeni bir or
man fakültesine katî ihtiyaç vardır. Bu talebin böl
gesel yatırım, politik yatırım olarak değerlendirilme
si hiç bir şekilde doğru değildir. Diğer taraftan 11 
ziraat fakültesi, 7 veteriner fakültesi kurulmuştur. 
«Orman fakültesi sayısı artsın, çoğalsın» düşüncele
riyle bu meseleyi basite irca etmek doğru değildir. 
Memleket gerçeklerini görmemekten ileri gelir. Yeni 
bir orman fakültesinin açılması, yukarıda belirttiği
miz gibi zarurî bir keyfiyettir. Bu açığın kapatılması 
hizmetin zaruretinden ileri gelmektedir. 
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Kısaca arz ettiğim bu genel görüşlerden sonra, 
Antalya'da lAkdeniz Üniversitesine bağlı bir orman 
fakültesinin açılmasında zaruret görmekteyim. Şim
di kısaca, neden başka yerde değil de Antalya'dadır, 
onu arz edeceğim. 

Antalya'da topoğrafik ve ekolojik yapı bize bu
nu gerektirmektedir. Mıntıka, fakültenin faaliyetine 
elverişli tüm şartlar; bina mevcudiyeti, araştırma la-
boratuvarları, tatbikat sahaları, mevsim şartları ba
kımından yeterlidir. Diğer taraftan bu varlıkların 
mevcudiyeti bütçeye de bir külfet getirmeyecektir. 
öğretim üyesi sıkıntısı katiyen yoktur, istanbul'da 
profesör, doçertt fazlalığı vardır, ayrıca ders verme
ye yetenekli, doktora yapmış 10 adet elemen da mev
cuttur. 

Dün akşam okuduğum bir yazıda bir yabancı yet
kilinin sözlerini naklederek sözlerimin sonuna gel
meye çalışacağım. Biyolog Dr. Paul Enrlioh şöyle di
yor : «Tabiat insan olmadan da yaşar; ama insan ta
biat yok olduktan sonra yaşayamaz.» Bu nedenledir 
ki, ormancılarımız Tanrının verdiği ormanları koru
mak, yaşatmak, geliştirmek gayret ve çabası içerisin
dedirler. 

Saygıdeğer üye arkadaşlarım; 
23 milyon hektar tabiat varlığının sahibi olan or

mancılarımız Bakanlıklarını kaybettikleri yüksek ma
lumunuzdur. Bu ormancılarımız, yani Türk tabiatı
nın sahibi olan bu kişiler para istemeden bir orman 
fakültesi istiyorlar. Yüce reylerinizi esirgemeyin, on
lara bir fakülte verelim. 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; 
Maruzatımı burada bitiriyor, hepinize saygılar 

sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baturalp. 
Sayım Komisyon, Önerge üzerindeki görüşlerinizi 

lütfen açıklar mısınız. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, sa
yın üyeler; 

Sayın Cumhurbaşkanımızın Eskişehir'de vermiş ol
duğu nutkun sadece ormanla alakası yoktur, ziraatle 
ilgili konuşması olmuştur. Bu konuşması aynen YÖK'e 
kendisi tarafından intikal ettirilmiş, YÖK gerekli 
incelemeyi yaptırmış ve YÖK'ün Komisyonumuza 
getirmiş olduğu bütün verilerle ziraat fakülttsi açıl
ması öngörülmüş ve Hükümet teklifinin ıdışında, dik
kat buyurlursa (A) bölümünde ziraat fakültesi Ak
deniz Üniversitesine yeniden gelmiştir. Bu bakımdan, 
daha önce de defaaten arz ettiğim gibi 5 inci mad-

| denin (f) fıkrası hükümleri yerine getirilemediği için 
I Komisyonumuz müspet görüş bildirememiştir. 

Arz ederim. 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

Sayın Hükümet?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

I NAZIM ÇÖKER — Önergeye katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
) Sayın üyeler; 
I Sayın Bayer'in önergesine Hükümet ve Komis-
I yon katılmadıklarını beyan etmektedirler. Önergenin 

dikkate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza su
nuyorum. Dikkate alınmasını kabul edenler.. Etme
yenler... Önergenin dikkate alınması kabul edilmiştir. 

I Önerge Komisyona verilmiştir efendim. 
24 üncü maddeyi okutuyorum. 

I Çukurova Üniversitesi : 
MADDE 24. — 

I a) Çukurova Üniversitesi; 
1. Rektörlüğe bağlı Tıp, Ziraat fakültelerinden; 

I 2. Temel Bilimler Fakültesinin adının değişti ril-
I mesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen - Ede

biyat Fakültesinden; 
3. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Yabancı Dil-

I 1er Yüksekokulu, İskenderun Yabancı Diller Yüksek-
I okulu ve Tarsus Yabancı Diller Yüksekokulunun ka

tılmasıyla yeni kurulan ve rektörlüğe bağlanan Eği-
I tim Fakültesinden; 

4. İdarî Bilimler Fakültesi ile Adana İktisadî ve 
I Ticarî İlimler Akademsinin Mühendislik Fakültesi 

dışındaki birimlerinin birleşmesiyle oluşturulan ve 
rektörlüğe bağlanan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakül
tesinden; 

5. Mühendislik Fakültesi ile Adana İktisadî ve 
I Ticarî İlimler Akademisi Mühendislik Fakültesinin 

birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan 
Mühendislik - Mimarlık Fakültesinden; 

I 6. Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık 

I Bilimleri Enstitüsünden; 
I 7. Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Su 

Ürünleri Yüksekokulu, Eğitim Fakültesine bağlı ola
rak yeni kurulan Eğitim Yüksekokulu, Millî Eğitim 
Bakanlığına bağlı Hatay Eğitim Enstitüsünün adının 
değiştirilmesiyle oluşturulan ve Eğitim Fakültesine 
bağlanan Hatay Eğitim Yüksekokulu ile Adana İk
tisadî ve Ticarî ilimler Akademisine bağlı Mersin İş-

1 letmecilik ve Turizm Yüksekokulunun adının değiş-
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tirilmesiyle oluşturulan ve İktisadî ve idarî Bilimler 
Fakültesine bağlanan Mersin Turizm İşletmeciliği ve 
Otelcilik Yüksekokulundan; 

8. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken, rektörlü
ğe bağlanan İskenderun Meslek Yüksekokulu, Os
maniye Meslek Yüksekokulu, Mersin Meslek Yük
sekokulu, Ceyhan Meslek Yüksekokulu, Antakya 
Meslek Yüksekokulundan; 

Oluşur. 
b) Çukurova Üniversitesine bağlı Yabancı Dil

ler Yüksekokulu ile Mezuniyet Sonrası Yüksekokulu 
kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — 24 üncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

25 inci maddeyi okutuyorum. 

Erciyes Üniversitesi : 
MADDE 25. — Kayseri Üniversitesinin adı Er

ciyes Üniversitesi olarak değiştirilmiştir. 
Erciyes Üniversitesi; 
a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen -

Edebiyat Fakültesi, Gevher Nesibe Tıp Fakültesinin 
adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe 
bağlanan Tıp Fakültesinden; 

b) İşletme Fakültesinin adının değiştirilmesiyle 
oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İktisadî ve İdarî 
Bilimler Fakültesinden; 

c) Kayseri Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturu
lan ve rektörlüğe bağlanan Mühendislik Fakültesin
den; 

d) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Kayseri Yük
sek islam Enstitüsünün fakülteye dönüştürülmesiyle 
oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İlahiyat Fakülte
sinden; 

e) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü, Gevher Nesibe Tıp Tarihi Ensti
tüsünden; 

f) İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesine bağlı 
olarak Nevşehir'de yeni kurulan Nevşehir Turizm 
İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Millî Eğitim 
Bakanlığına bağlı iken, rektörlüğe bağlanan Kayseri 
Meslek Yüksekokulu, Yozgat Meslek Yüksekokulun
dan; 

Oluşur. 
BAŞKAN — 25 inci madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

26 ncı maddeyi okutuyorum. 
MADDE 26. — a) Cumhuriyet Üniversitesi; 
1. Rektörlüğe bağlı Tıp Fakültesinden; 
2. Fen ve Sosyal Bilimler Fakültesinin adının 

değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan 
Fen - Edebiyat Fakültesinden; 

3. Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Mühen
dislik Fakültesi, Tokat Zirat Fakültesinden; 

4. Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsünden; 

5. Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Hemşi
relik Yüksekokulumdan; 

6. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken, rektör
lüğe bağlanan Sivas Meslek Yüksekokulu ile Tokat 
Ziraat Fakültesine bağlanan Tokat Meslek Yüksek
okulundan; 

Oluşur. 
b) Cumhuriyet Üniversitesine bağlı Yerbilimle

ri Maden Fakültesi, Modern Diller Yüksekokulu, Te
mel Bilimler Yüksekokulu kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — 26 ncı madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

27 nci maddeyi okutuyorum. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi: 
MADDE 27. — Ondokuz Mayıs Üniversitesi; 
a) Rektörlüğe bağlı Tıp ve Ziraat fakültesinden; 
b) Fen ve Mühendislik Fakültesinin adının de

ğiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan 
Fen - Edebiyat Fakültesinden; 

c) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Samsun Yük
sek Öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesi, 
Samsun, Tokat ve Amasya yabancı diller yüksekokul
larının bu fakültenin ilgili bölümlerine katılmasıyla 
oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Eğitim Fakültesi, 
Samsun Yüksek İslam Enstitüsünün fakülteye dönüş
türülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İla
hiyat Fakültesinden; 

d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsünden; 

e) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sinop 
Su Ürünleri Yüksekokulu, Millî Eğitim Bakanlığına 
bağlı Amasya Eğitim Enstitüsünün adının değiştiril-
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fnesîyie oluşturulan ve Eğitim Fakültesine bağlanan 
Amasya Eğkim Yüksekokulu, rektörlüğe bağlanan 
Çorum Meslek Yüksekokulu ile Amasya Meslek Yük-
sekokulıı, Eğitim Fakültesine bağlı olarak yeni kuru
lan Eğitim Yüksekokulundan; 

Oluşur. 

BAŞKAN — 27 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

28 inci maddeyi okutuyorum. 

Karadeniz Üniversitesi : 

MADDE 28. — Karadeniz Teknik Üniversitesi
nin adı Karadeniz Üniversitesi olarak değiştirilmiş
tir. 

a) Karadeniz Üniversitesi; 
(1) Rektörlüğe bağlı Orman Fakültesinden; 
(2) Temel Bilimler Fakültesinin adının değişti

rilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen -
Edebiyat Fakültesinden; 

(3) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Fatih Yüksek 
öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesiyle 
oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fatih Eğitim Fa
kültesinden; 

(4) Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp ve Sağ
lık Bilimleri Fakültesi ile Hacettepe Üniversitesi 
Trabzon Tıp Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturu
lan ve rektörlüğe bağlanan Tıp Fakültesinden; 

(5) Karadeniz Teknik Üniversitesi inşaat - Mi
marlık Makine - Elektrik, Yerbilimleri fakültelerinin 
birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan 
Mühendislik - Mimarlık Fakültesinden; 

(6) Trabzon İktisadî ve Ticarî İlimler Akade
misinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve 
rektörlüğe bağlanari İktisadî ve İdarî Bilimler Fakül
tesinden; 

(7) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sos
yal Bilimler Enstitüsü, Fen Bıilimleri Enstitüsü, Sağ
lık Bilimleri Enstitüsünden; 

(8) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken, rektör
lüğe bağlanan Rize Meslek Yüksekokulu, Gümüş
hane Meslek Yüksekokulu, Ordu Meslek Yüksek
okulu, Giresun Meslek Yüksekokulu, rektörlüğe bağ
lı olarak Sürmene'de yeni kurulan Sürmene Deniz 
Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, Fatih Eğitim 
Fakültesine bağlı olarak yeni kurulan Eğitim Yüksek
okulu, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Giresun Eği
tim Enstitüsünün adının değiştirilmesiyle oluşturulan 
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ve Fatih Eğitim Fakültesine bağlanan Giresun Eği
tim Yüksekokulundan; 

oluşur, 
b) Karadeniz Teknik Üniversitesi Yabancı Dil

ler Yüksekokulu kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — 28 inci made üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım; bu mad1 

de üzerinde önergem de var; eğer lütfunuz olursa 
önergem nedeniyle madde üzerindeki düşüncelerimi 
de birlikte arz etmek üzere söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Öztürk. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 

Evvelâ yükseköğretimi yurt sathına yayan Hükü
metimize ve binnetice YÖK'e teşekkürle sözlerime 
başlamak istiyorum. 

Eğer elimizde son uygulama ve bu Tasarının kap
sadığı yükseköğretim müesseselerini harita üzerinde 
bir tetkik imkânımız olsaydı daha net sonuçlara va
rabilecektik. 

Yüksekokul bir yöre için sosyal canlılık, ekono
mik bütünlüktür. Yükseköğretimin gittiği yere ışık, 
aydınlık gider, Yükseköğretimin bulunduğu yöre bir 
başka canlılıktadır. Bu nedenledir ki, bu Tasarıyı gö
rüşmeye başladığımız andan itibaren arkadaşlarımız, 
belki plan, program demeksizin yer yer kendi tanıdık
ları yöreye yükseköğretimin götürülmesi talebinde 
bulunmuşlardır. Bizim seçim bölgemiz yoktur arka
daşlar. Sözlerimin bu anlamda değerlendirilmesini 
istirham ediyorum. Ayrıca ömrümüzün büyük bir kıs
mını arkada bıraktık ve de taleplerimiz tetkikimize, 
incelememize, bilgimize müstenittir. 

Evvelce «Karadeniz Teknik Üniversitesi» şeklin
de olan 28 inci madde başlığı «Karadeniz .Üniversi
tesi» şekline dönüşmüştür. Affınıza ilticaen söyleye
yim, her ne hal ise bir türlü benim akhm yatmadı, 
ihtasas üniversitelerinden niye vazgeçtiğimizi hâlâ 
anlayamadım. 

Bu maddenin başlığından sonra bir de «Fatih» 
kelimesi geçmektedir. Hepinizin malumları olduğu 
üzere Fatih devrinde İmparatorluğa katıldığı için 
Trabzon tabiî ki bu haliyle medyunu şükrandır ve 
müesseselerinde Fatih'in adını geçirmekten özel bir 
kıvanç duyar. Ancak ne var ki, dün kabul buyurduğu
nuz üzere Marmara Üniversitelinin ismi Fatih Üni
versitesine dönüşmüştür. Bu isim benzerlikleri kor
karım ki ileride bir kısım karışıklığa neden olur. Bu 
nedenledir ki, Trabzon'da uzun süre valilik yapan ve 
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annesinin kabri halen Trabzon'da bulunan Yavuz'un 
ismine de izafe olunabilir; bu bir temennidir. 

Bundan sonra asıl huzurunuzu işgal ettiğim ve bi
raz sonra okunacak önergeme geliyorum. Önergemle 
Rize'de bir ziraat fakültesi talep ediyorum . 

Değerli arkadaşlarım; 
Lütfen bu talebimin başka bir anlamda değerlen-

dirilmemesini istirham ediyorum. Araklı'dan Sarp'a 
uzanan bir iklim şartına, bir ekolojik şarta sahip olan 
bir yöreyle başbaşayız. Amazonlar ülkesinin bir bö
lümünü oluşturan bu bölgede 265 gün yağmur ya
ğar. 

Bir başka hatıramı da size aktarmak istiyorum. 
Zürih bulvarlarında dolaşırken, benim dağlarımı dol
duran çiçek ve bitkilerin Zürih bulvarlarını süsledi
ğini gördüğümde hakikaten heyecan duydum. 

Arkadaşlar; 
Önerge bugün şu anda akla gelmiş bir husus de

ğildir; öteden beri düşünülen ve ciddî biçimde ihti
yacı duyulan bir hususun yerine getirilmesi talebin
den ibarettir. 

Sayın Cumhurbaşkanımız Rize'ye teşrif ettiklerin
de kamu kuruluşlarınca üç dört konudan biri olarak 
Rize'ye bir ziraat fakültesinin kurulmasını talep et
miştir. 

22 Aralık 1982 Pazar günlü Karadeniz Gazetesi
ne Rize Belediye Başkanı tarafından verilen beyana
tı sizlere arz ediyorum : «Rize'nin başka tarım ürün
lerine ihtiyacı olduğunu belirten Belediye Başkam 
Ekrem Orhon, Rize'yi çayın kurtaramayacağını, Ri
ze'ye ziraat ve iktisat fakültesi kurulması gerektiğini 
belirtti.» 

5 Ocak 1983 tarihli Karadeniz Gazetesinin habe
ri ise; «Rize Valisi Namık Günel, Cumhurbaşkanı 
Kenan Evren ve Başbakan Bülend Ulusu'ya Rize'nin 
çeşitli sorunlarını içeren bir yazı gönderdi, Karade
niz Üniversitesine bağlı ziraat fakültesinin Rize'de 
açılmasını istedi» şeklinde. 

Konu bugün bu Tasarı nedeniyle huzurunuzu iş
gal etmemektedir arkadaşlar. Ekolojik şartları ele 
aldığımızda, Rize'nin cidden etüt edilmeye değer yal
nız çayı yoktur. 

Bir tarihî bilgiyi de sizlere aktarmak istiyorum. 
Çay deneyimi Uludağ'da başladığı zaman Ab-

dülhamit'iın yaverlerinden birinin o yörenin inşam 
olması nedeni ile yüz'binlerce dut fidanı gönderilmiş 
ve ipek böcekçiliği başlatılmıştır ve halen devam et
mektedir arkadaşlar; ama bir türlü gerektiği biçim
de gelişememiştir. 

Rize'nin keten yetiştiren bir iklimi vardır. Hepi
mizin bildiği gibi, henüz tekstil sanayii gelişmediği 
dönemde, keten bu yörede çok gelişmiş, ilerlemiş idi. 
Bugün Şile Bezini tanırız da, Rize Bezini az tanırız. 
Ümit ve temenni ederim ki, Rize Bezini yaz geldiği 
zaman sizlere sunabileyim ve de bunun nefasetini bir 
kere de bizzat müşahade edin. 

Değerli arkadaşlarım; 
Su ürünlerine de bir parça değinmek istiyorum. 

Alabalık çiftlikleri görmüşsünüzdür; mutlaka görmüş-
sünüzdür; ama kırmızı benekli alabalığın yetiştiği bir 
yöreyi görmemişsinizdir. Mümkün olursa hep beraber 
gideriz, Rize'de bu nevi çiftlikleri hep beraber görü
rüz. 

İpekçiliği ile keteni ile su ürünleri ile ve çayı ile 
mutlak surette bilimsel bir tetkike Rize'nin ihtiyacı 
vardır. Artık Zihnî Derinleri bekleyerek çay üretme 
devri bitmiştir, her şey ilmin konusu haline gelmiş
tir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Türkiye'nin hiçbir yerine nasip olmayan ve o yö

reye mahsus iklim şartlarının ortaya koyduğu tarım 
biçimi ve bitki örtüsü tetkike muhtaç bir yöredir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Üç ay veya dört ay yeşili gören yörelerde ziraa-

at fakültesi açarken, 12 ay süre ile yeşil olan, kitap
ta veya tabloda değil, bizzat tabiatta tetkik edilecek 
bir yöredir Rize. 

Bu haliyle Rize'ye bir ziraat fakültesinin açılması 
mutlak gereklidir. Ayrıca, bugün Kanuna koyduğu
muz fakülte bütçe kanunlarına gerekli tahsisat kon
madıkça bugün açılacak anlamında değildir. Ne za
man tahsisatımız olursa o zaman açılacaktır. 

Arkadaşlar; 
Bir başka hususu arz deceğim. Yükseköğretim mües

sesesini ne kadar çok açarsak açalım. Bugüne kadar 
gelen her önergeye müspet oy verdim, evvela onu be
lirteyim. Yükseköğretimin gitmesinden vatan zarar 
görmez. İstihdam sorunu ile yüksekokul açmasını 
planlama konusu, yüksekokulu açacağınız zaman dü
şünülecek bir konu değildir. Bu nihayet çerçeve bir 
kanundur. Bütçesi ile geldiğinde mesele görüşülecek
tir. 

Öyle yörelerimiz var ki, Rize büyüklüğünde olup 
aynı iklim şartı göstermeyen yerlere, bir vilayete 
3-4 tane yükseköğretim müessesesini götürdük; daha 
fazlasını götürelim. Sakın bu sözümü fazlalığı anla
mında almayın; ama Araklı'dan Sarp'a devam eden 
ve Kafkas Dağları ile çevrili bu yörenin kendine öz-
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gü bir şartı vardır. Çay nedeni ile ülkeye giren sunî \ 
gübre toprağı kıraç hale getirmiştir. Niçin ziraat fa
kültesi, onu arz etmek için bunları açıklıyorum. 

Hangi gübrenin kullanılacağı bilinmediği için, 
toprak fakirleşmiştir. Tüm bunları tetkik edecek, ça
yından ipeğine, su ürünlerinden ketenine, bütünü ile 
toprağı tahlil edecek bir ilmî kuruluşa, bir ziraat fa
kültesine mutlak ihtiyacımız vardır. I 

Değerli arkadaşlarım; I 
Bir başka bilgiyi de aktarmak istiyorum, yüksek 

takdirlerinizi toplayabilmek için; ziraatçi arkadaşları
mı, ormancı arkadaşlarımı irşat ederek söylemek is
tiyorum. Siz bütünü ile şimşir ormanını ülkenin baş
ka bir yöresinde gördünüz mü?.. Rize'de mebzulen 
şimşir ormanları vardır. 

Bildiğiniz gibi, şimşir ormanları ahşap cinsinin 
en sert ağacını teşkil eder ve pek çok sanayi dalında I 
da kullanılır. Bu haliyle, bu zenginliğiyle ülkenin bu 
ihtiyacıyla mutlak surette bu yörenin bir ilmî etüdü
nü yapacak, tarımsal önceliği temin edecek ziraat I 
fakültesine ihtiyacımız vardır, yörenin ihtiyacı var
dır. Doğu Karadenizi teşkil eden yalnız Rize değil I 
Trabzon Artvin ve yöresi ile tamamını içine alan bir I 
bölgedir. Ayrıca bu yöreye yakın Samsun'da ve ancak 
Erzurum'da ziraat fakülteleri mevcuttur. Biri 800 I 
kilometre uzakta, diğeri aşılması güç dağların ardın-
dadır. I 

Bu hali ile Rize'ye bir ziraat fakültesini çok gör
memenizi istirhamla en derin saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Sayın Tercan buyurun efendim. I 
CAVİDAN TERCAN — Sayın Başkan, ben 

YÖK temsilcisinden bir soru sormak istiyordum. 
28 inci maddenin (8) inci bendi ile Ordu Meslek I 

Okulu, Ordu Meslek Yüksekokulu şeklinde rektörlü- I 
ğe bağlanmıştır. Bu Meslek Yüksekokulu bünyesin- I 
de su ürünleri okulu açılabilir mi?... I 

Ben bunu öğrenmek istiyorum, teşekkür ederim. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederi Sayın Tercan. I 
Sayın YÖK Temsilcisi buyurun efendim. I 
YÖK TEMSİLCİSİ GÜROL ATAMAN — 

Sayın Başkan, Kanunlar bu tür bölüm ve program I 
açma yetkisini Yükseköğretim Kurumuna vermekte
dir. Şartlar elverirse bu mümkündür. 

ÖAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. I 
Sayın üyeler, bu madde üzerinde Sayın Öztürk'-

ün de biraz evvel genişçe açıkladığı biçimde bir öner- j 
ge vardır; okutuyorum efendim. I 
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Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 28 inci maddesine 

binrinci bentten sonra aşağıdaki yeni ikinci bendin 
ilavesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
2. Rize Ziraat Fakültesinden; 

Kâzım ÖZTÜRK 
BAŞKAN — Sayın Öztürk, ayrıca bir açıklama 

yapmayacağınızı söylemiştiniz, îlave edeceğiniz her
hangi bir husus var mı efendim?.. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Hayır efendim, teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Yok. 
BEŞİR HAMtTOĞULLARI — Sayın Başkan, 

önergenin aleyhinde söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Önerge aleyhinde buyurun efendim. 
BEŞtR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkan, 

çok değerli arkadaşlarım; 
Verilmiş bir önerge ile hepimiz için son derece 

aziz olan bir memleket yöremizin şurasında bir okul 
açılsın demek, çok kolaydır, çok caziptir, hatta bazı 
açılardan da açıklıkla söylemek lazım bazıları bakı
mından, başka açılardan da yararlı olabilir; ama Mec
lislerin birinci derece gözönüne almaları gereken ve 
özellikle Türkiye Cumhuriyeti Danışma Meclisinin 
misyonu olan bir nokta vardır. O da, herşeyden ön
ce Türkiye'nin yararına mıdır, zararına mıdır?.. Hat
ta o yörenin yararına mıdır, zararına mıdır sorununa 
mutlaka «Yararınadır» tarzında bir cevap verildiği 
zaman ancak öneriler kabul edilebilmelidir. 

Onun için ben şimdi, hiç de sempatik olmayacak 
bir tutum, bir tavır almak mecburiyetindeyim. Biraz 
önce konuştuğumda arz etmeye çalıştığım gibi, Tür
kiye'nin şu veya bu yönde ek fakülteler kurulmasına 
ihtiyacı olabilir; ama bu ihtiyacın bir önerge ile ku
rulmasının son derece sakıncalı olduğunu yüksek 
huzurunuzda bir daha vurgulamak isterim. Niye?.. 
Niyelerinden birisini izninizle arz etmek isterim. 

Çok değerli arkadaşlarım; 
Türkiye'mizin bugün içinde bulunduğu büyük bir 

bunalımın önemli kaynaklarından birine değinmek 
istiyorum. O da ,şudur; Türkiye'miz gerek ülkenin 
ulusal sınırları içerisinde sosyal sorunları, iktisadî 
sorunları, yönetim sorunları giderek büyümekte, kar
maşık hale gelmektedir. Bunları çözmek durumunda 
bulunan yönetici kadronun niteliğinde ise, maalesef 
son yıllarda bir yükselme değil, bir düşüş izlenmek
tedir. Ülke sorunları çözülemiyorsa, bunun önemli 
nedenleri içinde o somunları çözmek durumunda 
olan kadroların ülke ortalamasının üstünde değil. Şu-
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nu arz edeyim, bunun dışında olanlar var; ama ge
nel çizginin, maalesef bu ortalamanın altına düşü
rülmüş olmasının büyük bir yeri vardır, bu önemli 
nedenlerden birini oluşturmaktadır. 

Çok değerli arkadaşlarım; 
Türkiye bugün içte karşılaştığı sorunları sadece 

çözmekle sorunlarını çözmüş olmayacaktır. Türki
ye, uluslararası bir dünyada yaşamaktadır. Diğer ül
kelerle olan sorunlarını da çözebilmek için diğer ül
kelerin ve özellikle gelişmiş dünyanın yönetici kadro
su seviyesinde nitelikli, yeterli, kararkterli kadroları 
yetiştirmek mecburiyetirıidedir; ama son yıllarda bil
diğiniz gibi, sayısal çoğunluğun, çokluğun etkisinde 
kalan Türkiye, işin nitelik yanını maalesef ihmal eder 
bir durumda bırakılmıştır. Fakülteden çıksın da, na
sıl çıkarsa çıksın yolunu izlemememiz gerekir. Bu 
memleketin ziraat mühendisine, orman mühendisine 
ihtiyacı vardır, doktora, hâkime ihtiyacı vardır, di
ğer alanlarda vardır; ama eğer biz bu ihtiyacı yete
ri nitelikteki seviyede yetiştiremezsek, bu sorunlar 
daha da çözülemez hale gelmektedir. 

Onun için çok değerli arkadaşlarım, bu konu de
rinliğine ihtisas isteyen bir konudur. Amatör yakla
şımlarla çözülmesi mümkün olmayan hayatî bir ko
nudur. Onun için bu noktada gösterdiğimiz hassasi
yet bile yeterli gelmemektedir bana. 

Türkiye'nin mutlaka yönetici kadrosunu mühen
disi, teknokratı, bürokratıyla yükseltmek, uluslara
rası standardın üzerine olmasa bile o seviyeye çıkar
mak mecburiyetindeyiz. Türkiye'nin yaşaması, ge
lişmesi buna bağlıdır. Onun için bu gerekler ortada 
dururken, her birimiz bir önergeyle bir fakülte aç
maya yöneldiğimiz zaman işin sayısal yönünü, nicel 
yönünü bile çözemeyiz, nitel yanı ortada kalır. Tür
kiye, son on, oribeş yıldan beri ortaöğretimde sevi
yeyi düşüren süreçlerden başlamak üzere, yüksek
öğretimde de maalesef seviye düşürücü bir sürecin 
içine girmiştir. Bu süreci küçültmek, düzeltmek ge
rekirken bunu büyütecek yaklaşımlara iltifat edilme
mesi gerektiği kanısındayım değerli arkadaşlarım. 

Bu nedenle prensip bakımından bu önergeye ka
tılmak mümkün değildir. Bırakalım bu önemli so
runları, bunları çözme yetkisinde olan ihtisas mü
esseselerimiz tespit etsin, söylediğim tarzda bilim
sel verilere dayanarak ülkenin kalkınmasıyla bağda
şır çözümler getirsin. Bu yönde kanun hazırlayalım, 
bu yönde önergeler hazırlayalım. Ben bu konunun 
yalnız önergelerle değil, bu konunun bu nedenlerle 
bir kararnameye bile konu teşkil etmemesi gerektiği, 
radikal bir reform tasarısının içeriği olduğunu ikinci, 

üçüncü kez huzurunuzda söylemek mecburiyetinde 
kalıyorum değerli arkadaşlarım. 

Onun için bu önergeye katılamıyorum ve bunun 
yararlı olduğuna da kanî değilim. Şunu belirteyim 
ki, söz konusu ilimize büyük bir sempati de duy
duğumu ve çevreyi yakından tanıdığımı da biliyo
rum. 
Bu nedenle durumu bu hassasiyetle değerlendirme
nizi istirham ediyor, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul-
ları. Sayın Öztürk, buyurun efendim. 

KÂZİM ÖZTÜRK — Sayın Başkan; önerge sa
hibi olarak böyle bir konuşmayı düşünmediğim için 
izah lüzumunu duymadım. Şu anda duyuyorum. 
Eğer söz verirseniz minnettar kalırım. 

BAŞKAN — Şu anda Sayın Baturalp, önergeni
zin lehinde söz istediler, müsaade ederseniz ona ve
reyim. Buyurun Sayın Baturalp. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Tabiî, Sayın Paşamın ko
nuşmasına bir diyeceğim yok; fakat ben önerge sa
hibi sıfatıyla söz rica edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Baturalp, bir dakika müsaa
de eder misiniz efendim? 

Sayın üyeler yalnız bir hususu Yüce Genel Ku
rulun ıttılaına arz etmek isterim: 78 inci maddede 
yüksek malumları olduğu üzere, önerge sahipleri ge
rektiği takdirde önergelerini kısaca açıklayabilirler. 
Bunun üzerine Genel Kurulun temayülü göz önün
de tutulmak suretiyle Başkanlık Divanınız, önerge 
üzerinde bir lehte ve bir aleyhte olmak üzere de söz 
verme hususunu Genel Kurulun ıttılaına arz etmiş ve 
değerli kararlarınızla bu husus sağlanmış bulunmak
tadır. 

Bu demek değildir ki, önerge üzerinde konuşur
ken çok uzun süreli konuşma imkânı da sağlanmış
tır. Önerge sahibinin çok kısa bir açıklama hakkı 
var iken, ki önerge sahiplerinin de affınıza sığına
rak söylüyorum, çok uzun konuştukları görülmek
tedir. Süremiz çok değerlidir. Önümüzde çok değerli 
ve memleket gerçeklerini yansıtacak, Türkiye'de çö
züm getirecek kanun tasarıları gündeme gelecektir. 
O zaman da bu şekilde çok uzun konuşmalarla vak
timizi büyük bir bölümde israf etmek durumuna 
geçmeyeceğimiz umuduyla; 

Sayın Baturalp, buyurun. 
RECAt BATURALP — Sayın Başkan, sayın 

üye arkadaşlarım 
Kanun Tasarısının görüşülmeye başlandığından 

beri teklif edilen yeni yüksekokul, fakülte, enstitü 
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açılma taleplerimin hepsine müspet oy verdim ve 
bundan sonra gelenlere de gene vereceğim. 

Gerekçesine gelince: Türkiye'nin bugününü ve 
geleceğini kapsayan bir YÖK Kanunu geliyor. Bu
nun gerekçesi maddelere geçilmeden anagrubu bir 
buçuk sayfayı kapsıyor. Düşündüm, dedim ki, bü
tün bu. hususları buraya koymak mümkün değildir. 
Konuşmalar sırasında bunun herhalde teferruatına 
girilecek ve bu Kanunun gerekçeleri izah edilecek
tir; ama baktım ki, fakülte kurulsun diye yerinden 
gelen, orada hizmet vermiş, oraya gidip gelen ve 
memleketin YÖKte'ki kadar yetkili kişilerinin bu
lunduğu bu topluluğun içerisinde böyle bir cevap 
alınmadı. Bir fizibiliteye dayanarak hazırlanmış bir 
Kanun Tasarısı değildir bu. Adede dayanan, benim 
bugün nekadar şu fakültede talebeye ihtiyacım var, 
gelecekte ne kadar olacak? Bunları yörelere göre 
nasıl dağıtmak lâzımdır, etüdü herhangi bir fakül
tenin açılıp veya açılmaması sırasında beyan edil
miş olsaydı, görüşlerim, reylerim tamamiyle başka 
şekilde tecelli edecekti; ama YÖK, bu şekilde bize 
hiçbir gerekçe getirmedi. Yani adede dayanan ve 
Sayın Hamitoğullan'nın beklediği şekilde bir etüt ya
pılarak gelmiş değildir bu. Şahsi kanaatim budur. 
Eğer olsaydı burada beyan edilirdi herhangi bir fa
külte üzerinde. Hiç edilmediği için yok demektir o 
zaman veyahut bize lüzum görmediler beyan etmek
te, neticeyi burada olduğu gibi söylediler. Biz de bu
nunla, kusura bakmasınlar, tatmin olmuyorum ben 
şahsen. 

45, 50, 55'e giden, daha bir nüfus planlaması ol
mayan bu memlekette 60'a merdiven dayadığımızı 
kabul etmek lâzım ve bu YÖK Kanunu bir çerçeve 
kanundur. Sonra, zamanla imkânlarla olur, tatbika
ta geçilir. Bu bir tatbikat kanunu değildir. Bu nerede 
neyin olması lâzım geldiğini belirtir, dört senede, beş 
senede tatbikatına geçilir; ama görüyorum ki, bu 
kadar gerekçe ve «açılsın-açılmasın» konusu ince
lenirken verilen cevaplar beni tatmin etmiyor. Onun 
için hepsine müspet verdim, yine vereceğim. 

Arz eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baturalp. 
Sayın Öztürk, buyurunuz efendim. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Değerli Arkadaşım öğretim üyesinin sözleri ol

masaydı önergemi yeniden izah etmek üzere huzu
runuzu işgal etme ihtiyacını duymayacaktım. 

Bir kere, «Kararname ile fakülte ihdası sözünü» 
sureta reddederim. Yüce Meclisin önüne gelen bir 

Tasarı vardır, üyeler ciddi, kapsamlı etütlere daya
nan tekliflerle gelmektedir; Hükümet buradadır, 
Yüksek Öğretim Kurumları Temsilcisi buradadır, me
sele Meclisimizde kabul edilmekle kesin sonucunu 
almamaktadır, daha bir kısım aşamalarla kesinle
şeceği de hepimizin malumudur. Böyle iken, «Ka
rarname ile fakülte ihdası sözünü» reddederim. Ev
vela Meclisimizin yetkisine gölge düşürücü bir söz 
olarak kabul ediyorum ve bu sözleri söylerken de 
bir talihsizlik üzerine geldiğini düşünerek ifade edi
yorum. 

Madde üzerinde, Sayın Başkana da ifade ederek, 
«Önergemi de kapsayacağı» biçimde ifade ettiğim 
sözlerime ilaveten gelecekte çerçeve kanunu içinde 
bu yöreden hangi ihtiyaçlarla bir ziraat fakültesine 
gerek görüldüğünü arz etmiştim. Yine tekraren arz 
edeyim; Araklı'dan Sarp'a uzanan ve Kafkas iklimi
ni kapsayan bu yöre bir başka özellik arz eder ar
kadaşlar. Dört tane evi geçtiniz mi, dört evden bi
rinde mutlaka bir yaşlı amca, bir teyze, bir hala gö
rürsünüz. Yaşını sorarsınız, «Hala yaşın kaç?» der
siniz, «Dişim çıkalı on sene, oribeş sene oldu» der. 
Dişin çıkması 100 yaşını idrak ettiği zamandır. Bu 

(yörenin iklimi böyle bir iklimdir, bitki örtüsü böy
lesine bir örtüdür. Bu yapıyı tetkik edecek bilimsel 
bir önceliğe ihtiyaç vardır diye arz ettim. Önergemi 
bir başka türlü, bir amaçlı önerge kabul etmemenizi, 
Komisyonumuzdan ve Hükümetimizden de bu ihti
yacımızı görmesini ve müspet karşılamasını hassaten 
istirham ediyor, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztürk. 
Sayın üyeler, Sayın Öztürk'ün... 
Sayın Hamitoğulları, bir şey mi var efendim?.. 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkanım, 

izin verirseniz evet. önerge Sahibi önergesi üzerinde 
konuşurken hem YÖK'ün yetkisi olmadığı halde mü-
dafiini yapar yönde konuştu ve hem de bana sataş
tı efendim. Burada bir cümle söylememe izin ver
meniz gerektiği kanısındayım; zabıtlara geçmesi ba
kımından Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Hamitoğulları, Genel Kuru
lumuzun bugüne kadar gö'türegeldiği sağlıklı çalış
ma düzeni içinde, zaman zaman fikre ters düşen, 
sayın üyelerimizin kendi fikirleri dışında bazı fikir
ler ileri sürmesi de gayet normaldir. Bu nedenle, lüt
fen bunu bir sataşma olarak kabul buyurmayın. 
Bendeniz karşılıklı bir teatisi şeklinde, değişik fikir
lerin beyanı şeklinde kabul ediyorum. Bu nedenle, 
bunu sataşma kabul buyurmayın da görüşmelere 
devam edelim efendim, müsaade eder misiniz? 
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BEŞtR HAMİTOĞULLARI — Israr etmiyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon Başkanı, Sayın Öztürk'ün gerek 

konuşmasını, gerekse önergesini (Okuttum) dinledi
niz. Önerge üzerindeki görüşlerinizi lütfen açıklar 
mısınız efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, hem 
önerge üzerinde konuşmak, hem de müsaadenizle 
önergenin lehinde konuşan Sayın Baturalp Paşamıza 
cevap vermek istiyorum. 

Efendim, üniversiteler kurulurken elbetteki bir 
ön çalışma yapılmış, her türlü ilmi araştırmalar ya
pılmış ve ondan sonra kanunu çıkarılmış ve faali
yete geçmişlerdir. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı 
yüksekokullar da kurulurken, daha önce Bakanlık 
müfettişleri gönderilmiş, bina durumu, talebe duru
mu, istihdam politikası dikkate alınmak suretiyle bu 
okulların açılmasına karar verilmiştir. Bilhassa yük
sekokullar çok önemli bir araştırma ve incelemeden 
geçer. 

Getirilen 41 sayılı Kanun Hükmündeki Kararna
me bunların sadece ilişkilerini kurma ve işlerliğini 
sağlama bakımından bir düzenlemedir. Esasen bu 
düzenlemenin esaslar bölümünde (İki gün önceki 
toplantımızda) nelere dikkat edileceği, hangi ilkele
rin göz önünde bululundurulacağı yazılıdır. 

Ayrıca bütün bu hazırlıkların da 2547 sayılı Yük
seköğretim Kanununun 5 inci maddesindeki ana-
ilkelere ters düşmemiş olması gerekir. Bütün endi
şelerimiz bundan ileri gelmektedir ve bu bakımdan 
önergelerin hiçbirisine bu araştırmalar yapılmadan 
müspet bir görüş vermemiş durumdayız. 

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

NAZIM ÇÖKER — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
sayın üyeleri; 

Burada sayın üyelerin teklifleri ve görüşlerine 
saygılıyız. Bu önergelerle gerektiği zaman gerektiği 
yerde gereken bir yükseköğretim kurulunun kurul
ması karşısında değiliz. Yalnız tekrar şu hususu arz 
etmek istiyorum. 

Yüce Meclisten geçen 2547 sayılı Yasanın 5 inci 
maddesinin (f) fıkrası bir yükseköğretim kuruluşu
nun hangi prosedürden geçeceğini açıkça göstermiş
tir; Hükümet olarak bunun dışına çıkmak istemiyo
ruz. 

i Sayın Başkan, müsaade ederseniz bu maddeyi 
I bir defa daha arz etmek istiyorum : 

«Yeni üniversiteler, üniversiteler içinde fakülte, 
I enstitü ve yüksekokullar, devlet kalkınma planları 

ilke ve hedefleri doğrultusunda ve yükseköğretim 
planlaması çerçevesinde Yüksek Öğretim Kurulunun 
olumlu görüşü veya önerisi üzerine kanunla kuru-

1 I ur» 
Kararname ile getirilen bütün kuruluşlar bu pro

sedürden geçmiştir. Bunun dışına çıkacak bir yolun 
gösterilmemesini, özellikle arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, müsaade

niz olursa Hükümetten bir sorum var... 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Öztürk. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, Yükseköğ
retim Kanunu isminden de anlaşılacağı üzere, ka
nundur. Hükümet bir tasarıyı sevk ederken pek 'ta
biî ki kanunun öngördüğü koşulları temin ederek 
gelecektir. Ancak Parlamentonun önüne gelen bir 
tasarı; yaptığımız da kanundur, kanun kanuna uy
maya mec'bur değildir, şu anda yaptığımız kanun 

I tedvinatıdır. Bu Kanunu yaparken irademizi hudut-
I landıracak, sınırlandıracak hiçbir şey tanımayız. Bu 

nedenledir ki, Yükseköğretim Kanununun bilimsel 
J araştırma, ihtiyaçlar vesaire gibi, öngördüğü ilgili 

maddenin koşullarını şu anda Umumî Heyetin yeri
ne getirmesi mümkün değil ama bilgilerini; ama gör
gülerini; ama ihtiyaçlarını burada dile getirip Yük-

I sek Heyete sunarlar ve neticede yüksek irade ne tür
lü tecelli ederse o ilgili Kanun da bu yolla değiştiril-

I miş olur. Böyle düşünüyorum; acaba Hükümet de 
I böyle düşünüyor mu? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 

Sayın Hükümet?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

NAZIM ÇÖKER — Sayın Başkan, Yüce Meclis her 
j zaman yeni kanunlar yapabilir, bunun hiçbir şekil-
I de bir tartışması yapılamaz; ancak mevcut kanunlar 

arasında bir paralellik sağlanmasının da düşünülme-
| si kanaatindeyiz. 

Arz ederim. 

I BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, Sayın Öztürk'ün önergesine Hükü-

j met ve Komisyon katılmadıklarını beyan etmişler
dir. Önergenin dikkate alınıp alınmaması hususunu 

. oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... önergenin dikkate alınması kabul 

I edilmemiştir efendim. 
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Sayın üyeler, 28 inci maddeyi Komisyondan, gel
diği biçimiyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 28 inci madde kabul edilmiştir. 

29 uncu maddeyi okutuyorum : 

Atatürk Üniversitesi : 

MADDE 29. — 

a) Atatürk Üniversitesi; 

(1) Rektörlüğe bağlı Tıp, Diş Hekimliği, Kars 
Veteriner, Mühendislik ve Ziraat fakültelerinden; 

(2) Edebiyat Fakültesi ile Fen Fakültesinin bir
leştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe 'bağlanan Fen 
- Edebiyat Fakültesi, işletme Fakültesinin adının de
ğiştirilmesiyle ve Erzincan İşletmecilik ve Tarım Eko
nomisi Yüksekokulunun da bünyesine alınmasıyla 
oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İktisadî ve İdarî 
Bilimler Fakültesinden; 

(3) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Kâzım Kara-
bekir Yüksek Öğretmen Okulunun fakülteye dönüş
türülmesi ve Erzurum Yabancı Diller Yüksekokulu
nun bu fakültenin ilgili bölümleriyle birleştirilmesiy
le oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Kâzım Kara-
bekir Eğitim Fakültesinden; 

(4) islamî İlimler Fakültesi ile Millî Eğitim Ba
kanlığına bağlı Erzurum Yüksek İslâm Enstitüsünün 
birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan 
İlahiyat Fakültesinden; 

(5) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Ata
türk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Sosyal Bi
limler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bi
limleri Enstitüsünden; 

(6) Tıp Fakültesine bağlı iken rektörlüğe bağla
nan Hemşirelik Yüksekokulu, Millî Eğitim Bakanlı
ğına bağlı iken adlarının değiştirilmesiyle oluşturulan 
ve Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesine bağlanan 
Erzincan Eğitim Yüksekokulu, Ağrı Eğitim Yüksek
okulu; rektörlüğe bağlanan Erzurum Meslek Yük
sekokulu, Erzincan Meslek Yüksekokulundan; 

oluşur. 
b) Atatürk Üniversitesine bağlı Temel Bilimler 

ve Yabancı Diller Yüksekokulu kaldırılmıştır. 
BAŞKAN — Sayın üyeler; 29 uncu madde üze

rinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon, Sayın Hükümet; bu madde 

üzerinde bir açıklama yapacak mısınız?.. Yapmaya
caksınız. 

Sayın üyeler, 29 uncu madde ile ilgili önerge var, 
okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Yükseköğretim Kurumları 

Teşkilatı Hakkında Kanun Madde 29; Atatürk Üni
versitesi Kars Veteriner Fakültesine bağlı olarak Ağ
rı'da bir Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlık Bilimleri 
Yüksekokulunun kurulmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Paşa SARIOĞLU Fikri DEVRİMSEL 

Kamer GENÇ Şerafettin YARKIN 
Mehmet Velid KORAN Halil GELENDOST 

Zeki ÇAKMAKÇI 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, önergeniz üzerinde 
bir açıklama yapacak mısınız efendim?.. Buyurun. 

PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 

Yükseköğretim Kanunu burada görüşülürken, se
vinçle ifade etmek lazım ki, bugün Türkiye çapında 
yaygın olarak yükseköğretim kurumlarının yerleşti
ğini ve bunun bir merkezden idare edileceğini gör
mekten mutluluk duyuyorum. 

Bütün mesele zannediyorum Türkiye'nin var olan 
potansiyelini her sahada harekete geçirmektir. Bu 
Kanunun çıkmasıyla beraber bir çok meslek okulu 
yüksek meslek okulu haline dönüştürülmek suretiyle 
fakültelere bağlanmıştır. Bunlar mevcut olanlardır; 
fakat gönül isterdi ki, bütün Türkiye çapında genel 
olarak, bu mevcut olanların yanında bir araştırma 
yapılsın ve bunlar gerçekte Türkiye'nin ihtiyacına 
uygun olarak icap eden yerlerde başka okullara dö
nüştürülsün. 

Bu Kanunu tetkik ettiğim zaman dikkatimi çe
ken bazı hususlar vardı. Bunlardan bir tanesi; Tür
kiye'nin son derece ihtiyacı olan topograf ve harita 
mühendisi yetiştiren okulların olmamasıdır. Çünkü 
biliyorsunuz Türkiye'de bir sorun vardır: (Devlet Ba
kanı buradayken, Başbakanlık Bütçesi görüşülürken 
de onunla ilgili bir soru sormuştum.) 2 tane meslek 
okulu vardı zannediyorum; fakat Türkiye'de de (Bu
rada bir arkadaşımız dile getirdi) 50-100 sene lazım
dır; bu Türkiye'nin mevcut olan arazisinin potansi
yelinin çıkarılması, haritalarının işlenmesi için. Şim
di bu bir gerçek. Bunun gözden kaçması bir eksik
liktir. 

Diğer taraftan, Kanunu tetkik etttiğim zaman, 
sadece 1 tane Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlık Bilim
leri Yüksekokulu var. Şimdi, geçen sene Mayıs ayın
da Ağrı'ya bir ziyaret yaptım. Bana en çok şikâyet 
edilen hususlardan bir tanesi, bölgenin potansiyeli
nin harekete geçirilmesi yönünde Hükümet tarafın-
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dan herhangi bir teşvikin yapılmadığı gibi, sorunla
rıyla da herhangi bir şekilde ilgilenilmediğidir. 

Bölgede 4,5 milyon baş hayvan bulunmaktadır. 
Tabiî bu sadece Ağrı'da olandır. Şimdi Erzurum'da 
da bir veteriner fakültesi yoktur, yalnız Kars'ta açıl
mıştır; fakat aslında bölgenin potansiyeli 10 milyo
nun üzerindedir. Bana buraya yakında bir heyet de 
gelmişti; şikâyet ettiler, Tutak Kazasının bir köyün
den besicilik için 100 tane montafon ineği almışlar; 
fakat bunların, biliyorsunuz ilk intibak devrelerinde 
sorunları vardır. Veteriner olmadığı gibi teknisyen 
de yoktur. Ben bunu, kazaları gezdiğim zaman gör
düm maalesef. Sonuçta, hayvanlar ölmeye başlayın
ca korkularından satıyorlar ve ödeyemedikleri borç
ları için de Ziraat Bankası ipotek gereğince varlık
larına el koymuş. 

Ortada sorun şudur; ben bunu bir fantezi fikir 
olarak ortaya atmak istemedim. Arkadaşlarımın tek
liflerine saygı duyuyorum. Üzerinde gerçekten dü
şündüm; yararlı olacağına inandığım için bu önerge
yi verdim. Biliyorsunuz fcölgede başka herhangi bir 
sanayi yoktur, (Yani Doğu bölgesi itibariyle söylü
yorum, bu da onların bir parçasıdır.) Harekete geçi
rilmesi gereken ve mevcut olan potansiyel tarımcı
lıktır, hayvancılıktır. Orada bulunduğum sürede, Va
liyle konuştuğum zaman şunu gördüm: 2 binden faz
la lise mezunu var; Cumhuriyet Caddesinde (Bana 
kendisi gösterdi) işsiz dolaşmaktadır. 

Şimdi bütün mesele Türkiye'nin hem insan kay
naklarını harekete geçirmek, nem de var olan diğer 
tarım, hayvancılık potansiyelini ortaya çıkarmak ve 
bunların bilimsel metodlarla verimini artırmaktır. 

Süt fabrikası kurulmuştur; süt fabrikası neredey
se çalışamayacak durumdadır. Çünkü süt verimi bu 
kadar hayvana rağmen son derece düşüktür. 

önergeyi vermemdeki maksat, gerçekten sadece 
temsilcisi olduğum veya oradan geldiğim için değil
dir; bu hususa gönülden inandığım için, bölgenin bu 
potansiyelini harekete geçirme, ekonomik faaliyetini 
canlandırma ve oradaki insanlara da birtakım bu 
gibi meslekleri edinmek suretiyle bulunduğu muhite 
faydalı olması içindir. Çünkü, biliyorsunuz işsiz olan 
insanlardan her türlü şey beklenir; ama mademki 
Türkiyenin ihtiyacı vardır; hatta bunu teklif de et
tim, Turgut özal'a burada Başbakan Yardımcısı iken 
de söyledim, topograf okulları; çünkü bir lisedir, li
senin üzerinde bir yüksekokul gerekiyor, bunların da 
açılması lazımdır. 

Şimdi bu vesileyle ben sadece bu hususta bir 
önerge verdim. Bunu zannediyorum Komisyonumuz 

— 543 

anlayışla karşılayacaktır. Sizlerin de takdirlerine arz 
ediyor, saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu. 
Önerge üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon, Sayın Sarıoğlu'nun önergesi 

üzerindeki düşüncenizi lütfen açıklar mısınız efen
dim? 

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

Ağrı'nın durumunu yakınen biliyoruz. Daha bir
kaç gün önce de bu konuda teklifler olduğunu his
sedince YÖK'le bu konu görüşüldü ve üzerinde iş
lem yapmış durumdayız. Bu konuda belli bir hazır
lığımız da vardır. 

Esasen meslek yüksekokullarının açılmasına kar
şı değiliz Komisyon olarak. Çünkü memleketin ih
tiyacı malum. Bilhassa ara meslek sınıfı için bu 'bü
yük bir ihtiyacı karşılayacağından, daima olumlu gö
rüş bildirmekteyiz. 

Ancak bunun bir veteriner fakültesine bağlı ola
rak değil, rektörlüğe bağlı bir yüksekokul halinde 
açılmasında büyük fayda vardır. Bu şekilde bir dü
zenlemeyi de önerge sahibi kabul ederlerse; Ağrı'da 
bir Eğitim Yüksekokulu vardır, o başka, o tamamen 
öğretmen yetiştiren eğitim enstitüsünden muhavvel 
bir teşkilattır, kuruluştur. Bu bakımdan bu sadece 
veterinerlik işi değil de, hayvan sağlığıyla, hayvan 
yetiştiriciliğiyle ilgili. Çünkü bu birkaç bakanlığı da 
ilgilendirir, sadece YÖK'ü değil. Millî Eğitim Bakan
lığından,' Tarım Bakanlığından, Hayvancılığı Geliştir
me Genel Müdürlüğünden her türlü bilgileri almak 
suretiyle yürüteceği bir okul halinde olabilmesi için 
meslek yüksekokulu Ağrı'da olmak kaydıyla ve rek
törlüğe bağlı olmak şartıyla Komisyonumuz uygun 
mütalaa etmektedir. Yani rektörlüğe bağlı olarak 
Ağrı Meslek Yüksekokulu şeklinde. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
NAZIM ÇÖKER — Sayın Başkan; 

Ara meslek elemanı yetiştiren yüksekokullara ih
tiyaç vardır ve bu maksatla da 49 tane kararnamey
le, 2 tane de Yüce Meclisten geçmek üzere, şu anda 
51 tane meslek yüksekokulu kurulmuştur. Ancak 
bunlar, daha önceki tecrübelerimizle yeteri kadar 
başarılı olamamışlardır, amaçlarını gerçekleştireme
miştir. Takdir Yüce Meclisindir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
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Sayın Sarıoğlu, Komisyon rektörlüğe bağlı ol
mak şartıyla; yani Kars Veteriner Fakültesine değil 
de, doğrudan rektörlüğe bağlı olmak şartıyla Ağrı'da 
bir hayvan yetiştiriciliği ve sağlık bilimleri yüksek
okulunun kurulmasına rıza göstermektedir. Bu şekil
de değiştirecek misiniz efendim önergenizi? 

PAŞA SARIOĞLU — Tamam efendim kabul 
ediyorum, kendilerine teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Hazer, bir soru mu efendim? 
MEHMET HAZER — Efendim, bu kabulden 

sonra onu rica edecektim; Ağrı'da böyle bir hayvan 
sağlığıyla ilgili okulun kurulmasını bendeniz de uy
gun bulduğum için sorumdan vazgeçtim. 

BAŞKAN — Sayın Uyguner, buyurun efendim. 
M. FEVZt UYGUNER — «Hayvan yetiştiricili

ği» diye bir bilim dalı var mıdır? Bunun usulü me
todu ne olacaktır, ne yolda kurulacaktır? Bunu öğ
renmek istedim. 

BAŞKAN — Yani, Türkiye'de ilk defa mı ku
ruluyor bu tip bir okul demek istiyorsunuz?.. 

M. FEVZİ UYGUNER — Evet. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, buyurun. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim; izahım
da hayvan yetiştirme deyip de kısıtlamadım ben bû  
nun sınırını, çünkü bütün meslek okullarımızda deği
şik branşlar vardır. Belki aynı mektebin içerisinde sa
dece hayvan yetiçtirme; «Tarım Bakanlığıyla işbirliği 
yapmak suretiyle» ifadesini bunun için kullandım Da
ha geniş hayvan yetiştirme; belki süt miktarını artırma, 
belki damızlık vesaire, yani bu konulan tamamen 
içerisine alan bir durum olabilir. Bunun tabiî prog
ramını Veteriner Fakültesi de yapabilir, YÖK'de is
tediği fakülteye yaptırabilir veya rektörlük de iste
diği yere yaptırabilir. Bu konuda teknik bilgiyi Ar
kadaşımız YÖK Temsilcisi verecektir efendim. 

BAŞKAN — Buvurun Savın YÖK Temsilcisi. 
YÖK TEMSİLCİSİ GÜROL ATAMAN — Sa

yın Başkan; 
Veteriner fakültelerımizdeki bölümlerden bir ta

nesi tamamen hayvan besleme ve hayvan yetiştirme-
ciliği bölümüdür. Biraz evvel yüksek kararınızla kur
duğunuz meslek yüksekokulu da eğitim programları 
içerisinde bu dalda ara elemanı yetiştirecektir. Zoo-
tekniği ve hayvan yetiştiriciliği veterinerliğin bir bö
lümüdür efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
MEHMET HAZER — Sayın Başkan, söz isti- , 

yorum. 

BAŞKAN — Sayın Hazer, buyurun efendim. 
MEHMET HAZER — Şimdi mesele biraz karış

tı. Bu meslek yüksekokulunun meşgalesi burada be
lirtilmiyor; yani zootekniğe müteallik bir tedrisat 
mı yapılacak, yoksa yüksek meslek okulu diye hay
van sağlığı ile ilgili eskiden adı «Hayvan Sağlık Me
muru Okulu» gibi bir şey mi olacak? Burası zootek-
niği fakültesi midir, yoksa meslek okulu mudur? 

BAŞKAN — Sayın YÖK Temsilcisi buyurun 
efendim. 

YÖK TEMSİLCİSİ GÜROL ATAMAN — Sa
yın Başkan; 

Bildiğiniz gibi zootekniği fakültesi yoktur, zootek-
niği bölümü olur, zootekniği eğitim, öğretim progra
mı olur. Meslek yüksekokullarımız lise üzerine iki 
yıllık yüksekokullardır ve burada ara elemanı yetiş
tirilir. Burada düşündüğümüz eğitim seviyesi de bu 
merkezdedir ve bunların diğer bölümleri, diğer prog
ramları Kanunun gereği olarak Yüksek öğretim Ku
rulunun kararıyla kurulur. 

Bu konuda sırası gelmişken arz edeyim : Mesela 
Rize'de, Rize Meslek Yüksekokulu, içerisinde bundan 
aşağı yukarı üç hafta önce bir çay eksperliği eğitim 
programı da açmış bulunuyoruz efendim. 

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

misyon katıldığını beyan etmiştir. YÖK Temsilcisi 
yüksekokulların açılmasına karşı olmadıklarını söy
lemiştir, Hükümet Temsilcisi de takdire bırakmıştır. 

Bu nedenle önergenin dikkate alınıp, alınmaması 
hususunu oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Önergenin dikkate alınma
sı kabul edilmiştir. Önergeyi Komisyona gönderiyo
rum... 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, he
men ilave edebiliriz efendim. 

BAŞKAN — Yani metni düzenlediniz mi? Altın
cı fıkraya mı koyuyorsunuz? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Altıncı fıkranın en 
sonunda, «Erzincan Meslek Yüksekokulu ve Ağrı 
Meslek Yüksekokulundan;» şeklinde ilave ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 29 uncu maddenin al
tıncı fıkrasına biraz evvel dikkate alınmasını kabul 
buyurduğunuz, «Rektörlüğe bağlı...» öyle mi efen
dim? 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Son satırı okuyo-
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rum efendim : «... rektörlüğe bağlanan Erzurum 
Meslek Yüksekokulu, Erzincan Meslek Yüksekokulu 
ve Ağrı Meslek Yüksekokulundan;» 

BAŞKAN — Ağrı Meslek Yüksekokulunda ne 
eğitilecek, ne öğretilecek? 

MÎLLÎ EĞİTÎM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Ağrı Eğitim Yük
sekokulu ayrı efendim, orası bitti. Noktalı virgülden 
sonra, «... rektörlüğe bağlanan Erzurum Meslek Yük
sekokulu, Erzincan Meslek Yüksekokulu ve Ağrı 
Meslek Yüksekokulundan;» 

BAŞKAN — Yani bu Ağrı Meslek Yüksekoku
luna hayvan yetiştiriciliği veya sağlık bilimleriyle iş
tigal diye bir şey koymuyor musunuz? 

MÎLLÎ EĞİTÎM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Programı ona göre 
efendim, bütün meslek okulları böyle efendim. («Prog
ramları kendilerine ait» sesleri) 

BAŞKAN — Oldu efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Ayrı program da 
açabilirler efendim onun içerisinde; süt bölümü aça
bilir, deri bölümü açabilir çevrenin ihtiyacına göre... 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Komisyonun yapmış 
olduğu ilaveyi dinlediniz. Bir kere daha açıklanması 
bakımından bendeniz okuyayım : «... rektörlüğe bağ
lanan Erzurum Meslek Yüksekokulu, Erzincan Mes
lek Yüksekokulu ve Ağrı Meslek Yüksekokulundan;» 
diyor Komisyon. 

Sayın üyeler; oylama yapmadan evvel yine ben
denizin bir tereddüdü var. Şimdi burada eskiden mev
cut okullardan bahsediliyor zannederim, yeni bir bağ
lama oluyor. Halbuki, bu önergeyle olmayan bir yük
sekokul ihdas edilmektedir, burada bir cümle düşük
lüğü olmasın... 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — «... ve yeni kuru
lan Ağrı Meslek Yüksekokulundan;» diyebiliriz. 

BAŞKAN — Yeni bir kurma var; yani diğerlerin
de halen mevcut olup da, bağlantılar getiriyoruz, oy
sa burada yeni bir ihdas var. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — «... ve yeni kuru
lan...» 

BAŞKAN — «... ve yeni kurulan Ağrı Meslek 
Yüksekokulu» diyelim efendim. 

Sayın üyeler; bunu bu biçimde yeniden düzelti
yoruz : «... Erzincan Meslek Yüksekokulu ve yeni 
kurulan Ağrı Meslek Yüksekokulu'ndan;» diyoruz. 
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Sayın üyeler; Komisyonun getirmiş olduğu bu ye
ni metne göre 29 uncu maddeyi oylarınıza sunuyo
rum efendim. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

29 uncu madde bu biçimiyle kabul edilmiştir. 
30 uncu maddeyi okutuyorum : 
İnönü Üniversitesi : 
MADDE 30. — İnönü Üniversitesi;; 
a) Rektörlüğe bağlı Eğitim Fakültesi'nden; 
b) Temel Bilimler Fakültesinin adının değiştiril

mesiyle oluşturulan Fen - Edebiyat Fakültesi ile Ada
na İktisadî ve Ticari İlimler Akademisi Malatya İk
tisadî ve Ticarî İlimler Yüksekokulunun katılmasıyla 
yeni kurulan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi'nden; 

c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal 
Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsü'nden; 

d) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken, rektör
lüğe bağlanan Malatya Meslek Yüksekokulu'ndan; 

oluşur. 

BAŞKAN — 30 uncu madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. Yok. 

Sayın 'Komisyon, Sayın Hükümet; bir açıklama
da bulunacak mısınız?.. Bulunmayacaksınız. 

Sayın üyeler; 30 uncu madde üzerinde verilen 
önergeleri okutuyorum efendim : 

Sayın Başkanlığa • 
30 uncu maddede mevcut İnönü Üniversitesine 

aşağıdaki fıkranın eklenmesini ve (d) fıkrasının so
nundaki «oluşur» kelimesinin eklenecek (e) fıkrasın
dan sonra konmasını saygılarımla arz ederim. 

«e) Adıyaman'da Halıcılık ve Arıcılık Yüksek
okulu'ndan oluşur.» 

- Mahmut Nedim BİLGİÇ 

Sayın Başkanlığa 
Madde 30'a aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz 

ve teklif ederiz. 
«e) Rektörlüğe bağlı Ziraat Fakültesi'nden olu

şur.» 
Saygılarımızla-

Ayhan FIRAT Süleyman Sırrı KIRCALI 
A. Fehmi KUZUOĞLU Ali DİKMEN 
Feridun Şakir ÖĞÜNÇ Mehmet AYDAR 

Zeki ÇAKMAKÇI Mustafa ALFDÜNDAR 
Muzaffer ENDER İmren AYKUT 

Kamer GENÇ Mehmet AKDEMİR 
Fikri DEVRİMSEL Remzi BANAZ 
Abdül'ba'ki CEBECİ Muzaffer SAĞILMAN 
Orhan CİVELEK Mahmut Nedim BİLGİÇ 
Bekir Sami DAÇE Paşa SARIOĞLU 
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BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Bilgiç salonda 
yoklar efendim. Benimseyen kimse var mı?.. 

MEHMET AYDAR — Ben benimsiyorum; yük
sekokul olarak benimsiyorum. Zaten bu konuya gi
riyor, Komisyon da açıklama yapmıştı. 

'BAŞKAN — Hangi konuyla ilgili Sayın Aydar? 
MEHMET AYDAR — Arıcılık ve halıcılık deni

yor. Zaten meslek yüksekokulunun bir branşı şek
linde kurulabilir efendim. 

BAŞKAN — «Halıcılık ve arıcılık» diyorsunuz. 
MEHMET AYDAR — Adıyaman'da kuruluyor. 

Meslek yüksekokuludur; tekabbül ediyorum. 
BAŞKAN — Benimsediğinizi söylediniz ve ge

rekli açıklamayı da böylece yapmış oldunuz. 
Sayın üyeler; Sayın Bilgiç'in önergesini Sayın Ay

dar •benimsediklerini 'beyan ettiler. 
Sayın Komisyon, «Adıyaman'da halıcılık ve arıcı

lık yüksekokulundan oluşur» şeklindeki önerge üze
rinde bir diyeceğiniz var mı efendim? 

MİLLÎ EĞİTfM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Evet, meslek yük
sekokulu olduğu için efendim; ara meslek elemanı 
yetiştireceği için görüşümüz müspettir efendim. 

BAŞKAN — «Müspet» diyorsunuz. 
Sayın YÖK Temsilcisi ve 'Sayın Hükümetin gö

rüşlerini de alalım. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

NAZIM ÇÖKER — Takdir Yüce Meclis'indir efen
dim; 

BAŞKAN — «Takdir Yüce Meclisindir» diyor
sunuz, 

YÖK TEMSİLCİSİ GÜROL ATAMAN — Sa
yın Başkan; düzeltmeyle, «Meslek yüksekokulu» ge
nel ibaresi kullanılmak kayıt ve şartıyla katılabiliriz 
efendim. 

BAŞKAN — Yani halıcılık ve arıcılık diye de-
ğiL 

YÖK TEMSİLCİSİ GÜROL ATAMAN — Ya
ni spesifik olarak «halıcılık» diye bir okul düşün
müyoruz. Çünkü bugüne kadar var olan bir siste
matiği bozacaktır; biraz evvel veterinerlik konusun
da da arz ettiğimiz gibi. 

BAŞKAN — Sayın Aydar, bu şekilde bir düzelt
meyi kabul ediyorsunuz; değil m'i? 

MEHMET AYDAR — Katılıyorum. 
BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Bilgiç'in verip 

de Sayın Aydar'ın benimsediği önergenin dikkate 
alınıp alınmaması hususunu oylarınıza sunuyorum. 
Ka'bul edenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul et-

I meyenler... Önergenin dikkate alınması kabul e'dil-
I mistir; Komisyona veriyorum. 
I Sayın Fırat ve arkadaşları 'ise rektörlüğe bağlı bir 

ziraat fakültesi ilavesini istemektedirler. 
Sayın Fırat, bir açıklama yapacak mısınız efen

dim? 
AYHAN FIRAT — Müsaade ederseniz açıkla

ma yapmak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, saygıdeğer 

üyeler; 
I İnönü Üniversitesi, 36 ncı sayfada da gördüğü

nüz gibi, dört tane kendine bağlı, ikisi fakülte olmak 
I üzere, bir enstitü ve bir de yüksekokuldan ibarettir. 

Yani, zoraki kurulmuş gibi bir intiba vermektedir. 
İnönü Üniversitesi Malatya'da 7 bin dönüm ta- ' 

rım alanı üzerine kurulmuştur. Halbuki bu kadar 
alan fazladır; iki fakülte ile bir enstitüyü içine almak 
için 250 - 300 dönüklük bir yer kâfiydi. Bu kadar 
büyük 'bir yeri kamulaştırmaya ne gerek vardı? Bi
dayette zaten bunun İçerisinde ziraat fakültesi dü
şünülmüştür. 

Malatya geniş bir ovanın üzerinde kurulmuştur. 
I Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye'de ilk meyve ıs

lah istasyonu Malatya'da açılmıştır. Bizim çocuklu-
I ğumuzda Fransa'da tahsilini yapmış bir doktor -

mühen'dis müdürlüğünü yapardı ve yöreye bugünkü 
I meyveciliğini o kazandırmıştır. 

Malatya'da üç - beş sene önceye kadar tarım ıs-
I lah istasyonu vardı. Tarım ıslah istasyonu son üç -

beş senedir tarım teknik lisesine dönüştürüldü, üç 
bin dönüm arazi üzerinde modern öğretim yapmak
tadır, modern ziraati öğretmektedir. 

Türkiye'de ilk kurulan haralardan bir tanesi Ka-
I racabey, diğeri Sultansuyu Harasıdır. Sultansuyu Ha-

ra'sı Malatya'dadır, 50 - 60 bin dönüm arazi üze-
I rinde kurulmuştur. 

Şimdi düşünüyor insan; eğer Devlet Planlama 
Teşkilatı şunu tespit ederken, bunun üzerinde cid
diyetle durmuş olsaydı, hiç değilse Malatya'da nü
vesi olan, senelerdir o yöreye hizmet götüren bu Ha-

I raya, veteriner fakültesini bu üniversiteye koyardı 
ve buradan istifade ederdi. 

Muhterem araka'daşlarım; 
Bugün Malatya'da 1 milyon 200 bin kayısı ağa-

I cı vardır, m'ilyonlarca meyve ağacı vardır. Senede 
15 bin ton kuru kayısı ihraç eder, 45 milyon dolar 
döviz kazandırır. Eğer kayısı 'olursa, Malatya halkı 
dört ay yedisinden 70'ine iş sahibidir; ama kayısı-

I nın olması için önce meyveciliği bilmek lazım. 
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'Malatya, Adıyaman, Elbistan ovaları şeker sa
nayiinin 'belkemiğidir. Bu ovalar, Adana'da turfanda 
ürün 'kalktıktan sonra, Türkiye'nin sebze ve meyve
sini gönderir. Yine 'bu ovalarda tahıl başta gelir; 
sebzeciliğin yanında, biraz önce söylediğim gibi, şe
ker pancarı da vardır. Dolayısıyla hem Malatya'da, 
hem Elbistan'da mevcut şeker şirketlerinde kıymetli 
ziraat mühendisleri yeter miktarda vardır. 

Teknik Tarım Lisesinin, dediğim gibi, arazisi var
dır, öğretim üyesi vardır. Yeni kurulan üniversite
nin arazisi vardır, gayet mükemmel yetiştirdiği bir 
meyve bahçesi vardır; 7 bin dönüm arazisi vardır. 
Öğretim araç ve gereçleriyle tatbikat sahalarının ka
munun ve özel sektörün elinde kâfi olarak bulundu
ğu bu bölgede kurulacak bir ziraat fakültesinde ye
tişecek elemanlar teori yanında yeterli tatbikatı da 
görerek yetişeceklerdir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Burada ayrıca Karakaya Barajı yapılmaktadır. 

Karakaya Barajı yalnız Adıyaman'da 450 bin dönüm 
tarım arazisini su altında bırakmaktadır. Malatya'da 
da böyledir. 100 bin kişi topraksız kalacaktır. Bun
lar kendilerine daha verimsiz toprak parçaları bul
mak durumundadır; çünkü çiftçidir. 

O halde, bunlar nasıl geçineceklerdir? Bunların 
büyük kentlere göç etmemeleri için, yerlerinde iskân 
edilmeleri için bunlara modern tarımı öğretmek ge
rekir, birim alandan alınan verimi artırmak gerekir. 

Netice olarak; durumu yüksek takdirlerinize arz 
ederken, uygulamalı tedrisat ile ülkenin ihtiyacı olan 
ziraat mühendislerinin en iyi şekilde yetişeceği ve 
yöreye son derece değerli katkıları olacak bir ziraat 
fakültesinin tnönü Üniversitesine eklenmesinde müs
pet oylarınızı rica eder, en derin saygılarımı suna
rım.. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Sayın Sağışman, lehinde söz istemiştiniz, değil 

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

ğerli arkadaşlar; 
Görüşmekte olduğumuz Teşkilat Kanunu Tasa

rısının fakülteler kurulması babındaki, YÖK'ün ve 
ıKomisyonumuzun tutumlarını bilmekle beraber, ben
deniz bu tutumlarının istikrarlı olmadığını da görmek
teyim. Sayın Hükümet Temsilcisinin okuduğu gibi, 
Kanunda, meslek yüksekokulları da kanunla kurul

maktadır. Ona mukabil yine yüksek kararlarınızla 
Denizli Tıp Fakültesi Komisyon tarafından getiril
miştir; Komisyonda ilave edilmiştir. Bu vaziyette ve
rilen argümanlar hakikatte yeterli değildir kanımca. 

Bunun dışında, üniversitelerin kuruluşlarında her 
ne kadar standart üniversite düşüncesi hâkim olsa da, 
bölgelerin özellikleri bilhassa ilk kuruluşlarda dikka
te alınması icap eder. Birtakım başka afakî şeylere 
gitmek bence pek doğru olmayacaktır. 

Bugün Malatya ziraat olarak, meyvecilik olarak 
tanınmış bir bölgemizdir, ova bölgesidir. Biraz evvel 
konuşan arkadaşım bunu gayet güzel belirtti. Her yer
de birtakım fazla fakülteler kurulurken, mesela bura
da da bir eğitim fakültesi kurulmuş, arkasından bir 
de fen ve edebiyat fakültesi kurulmuş. <Bk tek aşağı
da, meslekle ilgili olarak, ki onu da bugün öğreniyo
ruz; meslek okullarının bölgelerde ne olduğunu de
mek ki YÖK sonradan tespit edecek. 

Meslek yüksekokulu... Ama hangi meslek yüksek
okulu?.. Teknik meslek yüksekokulu mu, ziraî mes
lek yüksekokulu mu, sağlık bilimleriyle ilgili meslek 
yüksekokulu mu yahut tıpla ilgili meslek yüksekoku
lu mu, sosyal bilimlerle ilgili meslek yüksekokulu mu?. 
Bu, zaten buradaki Teşkilat Kanununda sistematik 
bakımdan noksan. 

Bu bakımdan, maalesef bu Teşkilat Kanunu biı-
takım sakatlıklarla mücehhez olarak çîkacak; üzülü
yorum. Bu vesileyle, hiç olmazsa ne kadar düzelte-
bilirsek düzeltelim; hiç olmazsa şu Teşkilat Kanu
nuna hakikî bir katkımız olsun. Bir üniversite, aka
demik ve bölgelerimizin hususiyetlerini belirtecek bir 
iki katkımızın bulunmasını; küçük de olsa bunu bek
lemekteyiz. 

Bu bakımdan, bence buradaki kurulacak üniver
sitede eğitim fakültesi yerine ziraat fakültesinin ika
me edilmesi; eğitim fakültesinin görevini fen ve ede
biyat fakültesinin kolayca yerine getirebileceği ve bu 
üniversitenin gelişmesi için ziraat fakültesinin esas 
olması gerekmektedir. 

Nitekim, Çukurova Üniversitemiz, bünyesine uy
gun olduğundan Ziraat Fakültesi kurularak, Ziraat 
Fakültesi sayesinde bugünkü gelişmiş durumuna gel
miştir. 

O bakımdan bu önergeyi, «dEğitim fakültesi yeri
ne, ziraat fakültesi kurulması» şeklinde tadil ederek 
veriyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Sağışman, siz, Sayın Fırat'ın 

önergesi lehinde söz aldınız, ayrıca bir de yeni bir 
önerge getirdiniz; o da başka bir işleme tabi. 
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AYHAN FIRAT — Ayrı ayrı Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Ayrı mütalaa edeceğiz, evet. O za

man Sayın Sağışman, siz kendi önergeniz üzerinde 
görüşmüş oluyorsunuz.. 

MUZAFFER SAĞIŞMAN — öyle olsun. 

BAŞKAN — Zatıâlinizi Sayın Fırat'ın önergesi 
üzerinde konuştu kabul etmiyorum. (Sayın Fırat'ın 
önergesi üzerindeki işlemleri bitirdikten sonra, öner
genizi okutacağım Sayın Sağışman. 

Sayın Komisyon, Sayın Fırat'ın «"Rektörlüğe bağU 
ziraat fakültesinden» diye başlayan ve bir fıkra eklen
mesine ilişkin önergesi üzerindeki görüşlerinizi lüt
fen açıklar mısınız efendim?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, 
başlangıçtan beri, gerek YöK'le beraber Komisyonu
muzda incelerken, gerekse Komisyondan, önergeler 
verildikten sonra almış olduğum yetkiye ve almış ol
duğumuz karara göre; kanunla fakülte kurulmasının 
asla mümkün olamayacağını Komisyonumuz karara 
bağlamış durumdadır ve bu konuda aynı görüşleri 
tekrarlıyorum. ' 

Yalnız, Sayın Sağışman'ın, mevcut olan bir eğitim 
fakültesinin kapatılmasının da mümkün olamayacağı
nı 

BAŞKAN — Müsaade buyurun Saym Kantarcı-
oğlu, şu anda o iş anlaşıldı efendim. Sayın Sağışman' 
in önergesi üzerinde ayrıca görüşme açacağım. Şu an
da Sayın Fırat'ın önergesi üzerinde görüş belirtmeni
zi rica ediyorum efendim. 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Mümkün olmuyor 
efendim. Komisyonumuz yeniden fakülte açılması gö
rüşüne katılmamaktadır. Bu nedenle Sayın Fırat'm 
önergesine katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

NAZIM ÇÖKER — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Fırat ve arka

daşlarının önergesine Hükümet ve Komisyon katıl
madıklarını beyan etmektedirler, önergenin dikkate 
alınıp alınmaması hususunu oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önergenin dik
kate alınması kabul edilmiştir efendim. 

MUZAFFER SAĞIŞMAN — Sayın (Başkan, 
önergemi geri alıyorum. 

13 . 1 . 1983 O : 1 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Sağışman 30 
uncu maddeyle ilgili olarak vermiş olduğu önergeyi 
«Geri aldıklarını» beyan etmektedirler Teşekkür ede
rim Sayın Sağışman. Yani, bu durumda Eğitim Fa
kültesi de yerinde kalıyor. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, 
biraz önce Sayın Sağışman Komisyonla ilgili bir hu
susa değinmişti, müsaadenizle onu cevaplandırmak 
istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz efendim.. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — öyle değil efendim. 
Yanlış bilgi verdiler de onu arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun, her 
üye kendi görüş çerçevesi içinde bir bilgi sunar ve kal
dı ki, Sayın Sağışman şu anda önergesini geri aldığı
na göre, artık yapılacak bir işlem de yoktur. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTAROOĞLU — Efendim afedersi-
niz, burada çok 'büyük bir hata yapıldı. Bizim Mec
lisimizde böyle bir hatanın ve bu hatayı da bir öğret
tim üyesinin yapmış olmasını asla ümit etmediğim 
için; düzeltelim, zabıtlardan çıkartalım... 

BAŞKAN — Efendim müsaade buyurun, bir sa
taşma yoktur. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Hayır sataşma de
ğil efendim. «Teknik meslek* diye bir okul olamaya
cağını, böyle bir unvanın da kullanılamayacağını arz 
etmek istiyorum efendim. Yüce Heyete, «Teknik 
meslek okulu» diye bir okulun olamayacağını; «Mes
lekî ve teknik» olmak şartıyla ayrı ayrı olduğunu arz 
etmek isterim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcıoğ-
lu, 

MUZAFFER SAĞIŞMAN — Sayın Başkan, la
fın gelişi öyle olmuştur. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın üyeler; 23 üncü maddeyle il

gili olarak Komisyondan gelen yazıyı okutuyorum 
efendim. 

Yüce Başkanlığa 
Bölgenin ihtiyacı, Sayın Cumhurbaşkanının direk

tifi üzerine YÖK tarafından gerekli işlem yapılmış, 
2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (f) fıkrasına 
göre YÖK, Akdeniz bitki örtüsü ve yetiştirdiği ürün
ler göz önünde bulundurularak ziraat fakültesi uygun 
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görüldüğünden, teklif Komisyonumuzca kabul edil
memiştir. 

Komisyon metninin oylanmasını arz ederim. 
Selçuk KANTARCIOĞLU 

Millî Eğitim Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 23 üncü maddede her
hangi bir değişiklik yapılmadığına ilişkin Komisyon 
raporu gelmiştir., 

Sayın Bayer, Komisyon önergenize katılmadığını 
beyan etmiştir; bir açıklama yapacak mısınız efen
dim?.. 

MUHSİN ZEKÂ! BAYER — Efendim, Sayın 
Komisyon benim söylediğim bir kelimeyi kendi ken
disine büyüterek ve gerekçede de olmayan bir şekil
de «Ret» ifadesinde bulunmuştur; birinci husus. 

İkinci husus ise, Orman fakültesinin kurulması 
için 22 profesör, 21 doçent, 10 doçent yardımcısı, 5 
doktor asistan, 16 araştırma görevlisi, bilimsel araştır
mayla Antalya bölgesinde 'bir orman fakültesinin ku
rulmasını istemiş, Devlet Planlama da «Evet» demiş
tir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın üyeler; 23 üncü maddeyi Komisyondan ge

len biçimiyle .oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 23 üncü madde Komisyondan 
geldiği biçimiyle kabul edilmiştir efendim. 

MUHSİN ZEKÂ1 BAYER — Yanlış sayıyorsu
nuz Sayın Başkanım. 

HAYATİ GÜRTAN — Hayır, yanlış sayıldı. 
MUHSİN ZEKÂ! BAYER — Sayın Başkan, iti

raz ediyorum, yanlış sayıldı. 
BAŞKAN — Bir tereddütünüz mü var efendim?.. 
MUHSİN ZEKM BAYER — Evet efendim. 
BAŞKAN — Bir kere daha oylayalım. Bizde bn 

tereddüt yok, arkadaşlarımız saymışlardır. 
23 üncü maddeyi tekrar, Komisyondan geldiği bi

çimiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.... Ka
bul etmeyenler... 23 üncü madde Komisyondan geldi
ği biçimiyle kabul edilmiştir. 

31 inci maddeyi okutuyorum efendim. («30 uncu 
madde oylanmadı» sesleri) 

Efendim, 30 uncu madde Komisyona gitti tabiî, 
daha oylamadık. Müsaade 'buyurun da önergeler gel-
sin. 

Rica ederim, her şeye müdahale edilmesin, Baş
kanlık Divanı haklı, İçtüzüğe uygun bir uygulama 
içindedir. Eğer İçtüzüğe aykırı bir durum var ise, el
bette her üyenin de itiraz hakkı sözkonusudur; fakat 
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Başkanlık Divanını töhmet altında bulunduracak dav
ranışlardan da sayın üyelerimizin dikkatle kaçınma
larını istirham ediyorum. 

31 inci maddeyi okutuyorum efendim., 
Fırat Üniversitesi : 
MADDE 31. — Fırat Üniversitesi; 
a) Rektörlüğe bağlı Tıp ve Veteriner fakültele

rinden; 
b) Fen Fakültesi ile Edebiyat Fakültesinin bir

leştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan 
Fen - Edebiyat Fakültesi'nden; 

c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Teknik 
Eğitim Fakültesi'nden; 

d) Elazığ Devlet Mühendislik ve Mimarlık Aka
demisinin, fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan 
ve rektörlüğe bağlanan Mühendislik Fakültesi'nden; 

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

f) Balıkçılık Fakültesinin yüksekokula dönüştü
rülmesiyle oluşturulan rektörlüğe bağlanan Su Ürün
leri Yüksekokulu'ndan; 

oluşur. 
BAŞKAN — 31 inci madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye?.. Buyurun Sayın Bayer. 

MUHSİN ZEKÂI BAYER — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; 

Burada (c) fıkrasında, Rektörlüğe bağlı olarak 
yeni kurulan Teknik Eğitim Fakültesinden bahsedi- v 

liyor. Burada, üç günden beri müzakere ettiğimiz fa
külteler içinde yeni bir isimle yeni bir fakülte geliyor. 
Bu fakülte, Teknik Eğitim Fakültesi; eski Erkek Tek
nik öğretmen Okulları gibi mi, hangi formasyonda 
eleman yetiştirecek?.. Mühendis mi, yetiştirecek, tek
nisyen mi yetiştirecek, tekniker mi yetiştirecek, kim 
yetiştirecek?.. Fakülte, teknik eğitim olduğuna göre, 
alınacak diploma ne olacaktır?.. Bunun açıklanması 
lazım. 

Sayın YÖK Temsilcisi belirttiler ve belirtmele
rinde iki konunun bilhassa üzerinde durdular ve 
«Ara elemanı yetiştirmek üzere yüksek meslek okul
ları kuruyoruz. Yüksek meslek okulları iki seneliktir, 
bazılarını dört seneye çıkartıyoruz.» dediler. 

Şimdi, yüksek meslek okulları varken, Teknik Eği
tim Fakültesine neden ihtiyaç duyulmuştur?.. Hangi-
formasyon verilecektir?.. Mühendis formasyonu mu 
verilecektir, tekniker formasyonu mu verilecektir, tek
nisyen formasyonu mu verilecektir, yoksa öğretmen 
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formasyonu mu veridlecektir?.. Bunu açıklasınlar. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın üyeler, önergelere geçmeden evvel, »Komis

yondan ve Hükümetten soruyorum, bu madde üzerin
de bir açıklamanız var mı efendim?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, dün 
de beyan edilmişti 'bu konu. Eğitim enstitülerinin hep
si «Eğitim yüksekokulları» adı altında birleştirilmiş, 
Teknik Eğitim Fakültesi de, tıpkı Ankara'daki Erkek 
Teknik Yüksek Öğretmen Okulu gibi bir okuldur, 
öğretmen yetiştiren bir müessesedir. Teknik alanda; 
yani Endüstriyel Sanatlar Yüksek öğretmen Okulun
daki gibi, mesleğe yönelik olarak; ama teknik alan
dadır. Sayın Sağışman'ın da biraz önce karıştırdığı 
gibi ben de karıştırdım şu anda; teknik alanda sade
ce eleman yetiştiren bir okuldur. 

MUHSİN ZEKÂl BAYER — Hangi diplomayı 
alacak?.. Bunu izah edin. 

BAŞKAN — Sayın Bayer, lütfen efendim, Baş
kanlıktan izin almadan konuşmayın. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — «Eğitim» kelimesi
nin olduğu her yerde, öğretmen yetiştiren müessese
lerdir efendim. 

Arz ederim. 
iRAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet Temsilcisi, buyurun. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

NAZIM ÇÖKER — Gerekli açıklama yapılmıştır 
efendim. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
TURGUT TAN — Sayın Başkan, Komisyondan 

bir soru sorabilir miyim?.. 
BAŞKAN — Sayın Tan, 'buyurun efendim. 

TURGUT TAN — Efendim, bütün eğitim ensti
tülerinin birleştirilmesi sonucu eğitim yüksekokulları
nın ortaya çıktığını söyledi Sayın Komisyon Başka
nımız. Oysa bu Kanun Hükmünde /Kararname geldi
ği zaman, adında «Eğitim» bulunan üç türlü yüksek
okul var. eğitim fakültesi var, eğitim bilimleri fakül
tesi var, eğitim yükseokuUan var. Bunlar arasındaki 
farkları nasıl açıklayacaklardır?.. 

İBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 
Buyurun Sayın Komisyon, 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU Sayın Başkanım, eği
tim bilimleri fakültesinde öğretmenlik, ancak helli 

krediler alındıktan sonra; yani öğretmenlik formas
yonu (diğer fakülte mezunları gibi) alındıktan sonra 
öğretmenlik verilir. Mesela Ankara Eğitim Bilimleri 
Fakültesinde, geçen gün de arz ettim belki Sayîn ar
kadaşımız toplantıda yoklardı, eğitim idaresi başka 
şeydir, eğitim planlaması başka şeydir, eğitim ölçme 
ve değerlendirme başka şeydir. Bunlar, öğretmenle
rin dışında, makinelerle, vesairelerle yapılan sistem
lerdir. Halk eğitimi, yaygın eğitim, bunların dışında
dır. Bunlar öğretmen olabilmek için, ayrıca asgarî 
24 kredilik meslek dersi almak zorundadırlar. 

Eğitim yüksekokulları, eski iki yıllık eğitim ens
titülerinin üç veya dört yıllık olanlarıdır. 

Eğitim fakülteleri, doğrudan doğruya yükseköğ-
retmen okullarının adlarının değiştirilmesiyle kurulan 
müesseselerdir efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, 31 inci maddeyle ilgili önergeler var, 

okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Yükseköğretim Kurumları 

Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
nin 31 inci maddesinin (f) bendinden, «ndan» ibare
sinin kaldırılarak, bundan sonra aşağıdaki ibarenin 
eklenmesini arz ederiz. 

İsmail ŞENGÜN «Kamer GENÇ 
«Tunceli Eğitim Yüksekokulu ile Tunceli Meslek 

Yüksekokulundan;» 

Sayın Başkanlığa 
293 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 31 inci madde

sine aşağıdaki fıkranın (g) fıkrası olarak madde met
nine eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

«Teknik Eğitim Fakültesine bağlı olarak kuru
lan Bingöl Meslek Yüksekokulndan;» 

Mehmet AYDAR 
Yıldırım AVCI 

Bekir Sami DAÇE 
Aydemir AŞKIN 

S.. Pulat GÖZÜBÜYÜK 
Hayri SEÇKİN 

Enis MURATOĞLU 
Halil AKAYDIN 
Hayati GÜRTAN 
İsmail ŞENGÜN 
fRecai DİNÇER 

Feyyaz GÖLCÜKLÜ 
Mazhar HAZNEDAR 

Salih İNAL 

İmren AYKUT 
Mehmet HAZER 

Zeki ÇAKMAKÇI 
Serda ıKURDOĞLU 

Turgut KUNTER 
S. Necdet ÖZDAĞAN 

A. Fehmi KUZUOĞLU 
Doğan GÜRBÜZ 
Abbas GÖKÇE 

Paşa SARIOĞLU 
Bahtiyar UZUNOĞLU 

Mehmet PAMAK 
Ayhan FIRAT 
Adnan OREL 

— 550 — 



Danışma MecUsi B : 42 13 . 1 . 1983 O : 1 

Mustafa ALFDÜNDAR 
Sadi ERDEM 
Ethem AYAN 

S. Sırrı KIRCALI 
Remzi BANAZ 

Feridun Şakir ÖÖÜNÇ 
Cavidan TERCAN 

Haindi ÖZER 
(M. AEÖztürk TEKELİ 

Adnan ERSÖZ 
Cevdet KARSLI 

Fenni 1SL1MYELI 

Fikri DEVRİMSEL 
Abdülbaki CEBECİ 
Recai BATURALP 
Şerafettin YARKIN 

Eşref AKINCI 
Aydın TUĞ 

İsmail Hakkı DEMİREL 
Hidayet UĞUR 
Zeki ÖZIKAYA 
Halil EVLİYA 

Kâzım ÖZTÜRK 
Halil ERTEM 

Özer GÜRBÜZ Rahmi KARAHASANOĞLU 
Nurettin ÂYANOĞLU Ali DÎKMEN 
İbrahim BARANGİL Avni ŞAHİN 
Mahmut AKKILIÇ Mahmut Nedim BİLGİÇ 
Alâeddin AKSOY Recep MERİÇ 

Necmettin NARLIOĞLU Fuat YILMAZ 
İbrahim GÖKTEPE Namık Kemal YOLGA 

Şükrü BAŞBUĞ Ahmet SARP 
Muzaffer ENDER Necmi ÖZGÜR 

Fuat AZGUR İbrahim ıBARANGİL 
E. Zekâi ÖKTE Tandoğan TOOCGÖZ 
Erdoğan BAYIK Feridun GÜRAY 
Akif ERGİNAY Atalay PEKÖZ 

Halil İbrahim KARAL Turgut ORAL 
Mehmet Velid KORAN 

Sayın Başkanlığa 

293 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 31 inci madde
sine !(g) fıkrası olarak eklenmesi hususundaki 81 im
zalı önergemde, açılması istenen Bingöl Meslek Yük
sekokulunun, Teknik Eğitim Fakültesine bağlanması 
teklif edilmiştir. Bağlantı yerinin Rektörlük olmasının, 
Sayın Komisyon ile yaptığım görüşmede, daha uy
gun düşeceğine inanmış bulunmaktayım. Önergemin 
bu yöndeki tashihine izninizi arz ederim. 

Mehmet AYDAR 

«g) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Bingöl Mes
lek Yüksekokulundan;» 

BAŞKAN — Sayın Genç, buyurun efendim. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üye
ler; 

Ben verdiğim önergede, Tunceli'de bir Eğitim 
Yüksekokulunun açılmasını, bir de Yüksek Meslek 
Sanat Okulunun açılmasını istedim. 

İncelediğimiz Kanun Hükmündeki Kararnamenin 
altıncı maddesi, «Bu Kanun kapsamında olup yeni 
kurulan birimler; eğitim, öğretim için yeterli kuru

luş hazırlıklarının tamamlanmasını, malî ve idarî 
şartların yerine getirilmesini müteakip, Yüksek Öğre
tim Kurulu kararı ile faaliyete geçer.» diyor yani 
bir kanun yapıyoruz, önemli olan, bu müesseselerin 
kanunda yer almasıdır. 

Değerli arkadaşlar; 
Tunceli'de yüksek derecede bir eğitim ve öğretim 

müessesesi şu anda yok, orta ve lise okulları var; 
ama onun dışında herhangi bir okul yok. Eskiden 
öğretmen okulu vardı, 12 Eylül'den sonra birtakım 
olaylar oldu, kapatıldı, şimdi askerî birlikler burada 
barınmaktadır. Ziraat Okulu vardı, o kapatıldı, em
niyet kuvvetleri getirildi oraya yerleştirildi ve Tun
celi'de doğru dürüst bir yatırım yok. İşsizlik bir hayli 
fazla; okumak isteyen gençlerin sayısı fazla; susuz 
bir toprağın suya ihtiyaç duyduğu derecede Tunceli' 
li gençler de eğitim ve öğretime o derece ihtiyaç du
yan gençlerdir. Gerçekten çalışkan ve bu konuda çok 
istekli kişilerdir. 

Ayrıca, bölgenin iktisadî vaziyeti zayıf durum
dadır. Tunceli'li gençlerin maddî durumları da çok 
zayıf olduğu için, buradan gelip de başka bir yerde 
okumak olanakları yoktur. 'Bu itibarla, mahallinde 
bir yüksek meslek okulunun açılmasında şu yönde 
yarar vardır: 

Hükümetimizin programında burada hayvancı
lık, arıcılık, Keban Barajının yörede yapılması nede
niyle, gerçekten balıkçılık bir hayli ileri bir seviyeye 
gelmiştir. Bu itibarla, bir yandan Hayvancılığı Geliş
tirme Projesine bağlı olarak Pertek'de bir Sümerbank 
fabrikası yeni yapılmıştır, buna bağlı olarak halıcılık 
faaliyetleri geliştirilebilir. Burada halıcılık öğretebi 
lecek bir eğitim müessesesinin açılması halinde yöre 
halkına da büyük bir faydası vardır. Meslek sanat 
okulu açıldığı takdirde, bu şartlar içinde; yani mahal
lin duyabileceği ihtiyacın gerektirdiği bir sanata göre 
gelişecektir; halıcılık olabilecektir, arıcılık olabilecek
tir, hayvancılık olabilecektir, su ürünleri olabilecek
tir. 

Benim önergemde kastettiğim budur. Ayrıca,»çer -
rede birçok bölge yatılı okulu vardır, buradan mezun 
olan çocukların dışarıya gidip okuması mümkün de
ğildir, bir yüksek öğretim müessesesinin de; burada 
eskiden olup, sonra faaliyetine son verilen bir öğre
tim müessesesinin de açılmasında büyük yarar oldu
ğu inancındayım. 

Takdir Yüce Genel Kurulun. 
Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
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Önerge üzerinde söz isteyen yok. 
Sayın Komisyon, Sayın Genc'in önergesi üzerin

de bir diyeceğiniz var mı?.. 
MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARJCIOÖLU — Efendim, yüksek 
okullara karşı olmadığımızdan, önerge arkadaşları
mız tarafından Komisyona verildiği takdirde, yeri hu
susunda inceleme yapacağız efendim. Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz, o zaman kesin oyla
ma yapacağım, Sayın Hükümette katılırsa. 

MtLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARJCIOĞLU — Yeri bakımından 

, efendim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 

MtLLî EĞITIM IBAKANLIĞI TEMSILCISI 
NAZIM ÇÖKER — Sayın Başkan, meslek yüksek
okullarının açılmasıyla ilgili daha önce açıklamada 
bulunmuştuk, buna ilaveten meslek yüksekokulları
nın gelişmesinin ancak o bölgedeki sanayi ile çok ya
kından ilgisi vardır, Bu açıklamamın ışığı altında da 
Yüce Meclise arz ediyorum; takdire bırakıyorum 
efendim. 

'BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Genc'in önerge
sine Komisyon katıldığını, Hükümet de takdire bırak
tığını beyan etmektedir. Sayın Genc'in önergesinin 
dikkate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza sunu
yorum efendim. Dikkate alınmasını kabul edenler... 
Kabul etmeyenler.. Dikkate alınması kabul edilmiş
tir; önergeyi Komisyona veriyorum. 

Sayın Aydar, önergeniz üzerinde bir açıklama ya
pacak mısınız?.. Buyurun. 

MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli 
üyeler; 

Meslek yüksekokulları hakkındaki Komisyonu
muzun ve YÖK Temsilcisinin eğilimleri ortaya çık
mış bulunduğuna göre, bendeniz meslek yüksekokul
larının ana fonksiyonunun ne olduğu hususundaki 
görüşlerimi arz etmek suretiyle, Türkiye'nin genel 
durumu içinde ve gerek tarımsal endüstrisinde ve ge
rekse sanayileşme süreci içerisinde bu meslek yüksek
okullarının ne denli etkili olabileceğini kısaca izah 
etmek istiyorum. 

inancım odur ki, Türkiye'de iki ekstrem vardır; 
bir, ortaöğretimden sonra birikim içerisinde olan 
insangücü, iki, en uçta yükseköğrenim yapmış olan
larda Türkiye'nin planlamasına rağmen, ortaya çık
mış, birikmiş, yetişkin insangücü. Bu iki güç arasın
da, kullanılabilir iki kaynak arasında bir boşluk var
dır. Tarımsal sanayide olduğu gibi, endüstriyel alan

da da bu boşluk Türkiye'nin geleceğinde süratle ka
patılmalıdır. 

Demin Sayın Hükümet Temsilcisinin bir ifadesine 
gerçekten üzüldüm. Şunu söylediler: «Türkiye'de şu 
anda 49 tane meslek yüksekokulu vardır, iki tane da
ha ilave edildi 51; ama bunlar başarılı değildir.» Sa
yın Hükümet Temsilcisi 'hangi dönem için bu başarı
sızlığını ifade etmektedir, bilmek zordur; çünkü 12 
Eylül öncesindeki duruma bakarsak, hiçbir yükseköğ
renim müessesesinin, ortaöğrenim müessesesinin, ilk
okula varıncaya kadar bütün eğitim, öğretim mües
seselerinin felç duruma geldiğini bilmekteyiz; ama 
Türkiye'nin ihtiyacı olan yüksekokulların çalıştırıl
ması, herhalde «12 Eylül sonrasındaki dönem içeri
sinde başarısızdır» deyip, bunları hemen lekelemenin 
de manası olmadığını burada tashih etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Bingöl için bir meslek yüksekokulu talebim şuna 

dayanmaktadır: 
1971 yılında Ebe ve Hemşire Okulu olmak üzere 

iki kademeli bir okulumuz vardı. Depremde binası 
yıkıldı; Devletimiz bu binayı yeni ödenek tahsis et
mek suretiyle yaptı. Umudumuz oydu ki, burada sa
dece Bingöl ilinin değil, kendi hinterlandı içinde sağ
lık elemanı yetiştirebilecek faziletli birer kurum ola
rak temayüz etsin; ama o gündür bu gündür büyük 
bir istek, büyük bir iştiyak içerisinde beklenen bu 
okul gerçekleştirilmedi. 

Ben, meslek yüksekokulu kavramı içerisinde bu 
meselenin de çözüme kavuşturulabileceği hususunda
ki inancımı ifade ederken, Sayın YÖK Temsilcisinin 
demin de ifade buyurdukları ve Sayın Sağışman'ın da 
üzerinde isabetle konuştuğu husus; teknik eğitim, 
sosyal eğitim ve sağlık eğitimi bölümlerinde, özellik
le Türkiye'nin ara insangücüne yönelik insan yetiş
tirmeyi hedefleyen bu meslek okullarının, bırakınız 
67'ye, daha da çok artırmak, 51'den 67'ye çıkarmak 
suretiyle her ilde birer tane kurmak, büyük yerlerde 
bunları çoğaltmak; ama çoğaltırken de mutlak suret
te 12 Eylül öncesindeki olan durumu değerlendirmek 
gerekir. Bingöl'de bir eğitim enstitüsü de vardı, Hü
kümetin o günkü güvenlik açısından almış olduğu ted
birler meyanında kaldırıldı; isabetli olmuştur, kaldı
rılmıştır ve hâkimiyet ancak o şekilde sağlanabilmiş
tir. 

Bunlar yapılırken, biz, «Meslek yüksekokulları 
ulufe gibi dağıtılıyor» anlamını katiyen benimsemiyo
ruz ve kabul etmiyoruz. Benim düşündüğüm ve tem
silcisi bulunduğum il adına şu anda yaptığım konuş-
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mada, kurulacak bir meslek yüksekokulunun Bingöl' 
ün ekonomik ve sosyal 'bayatında gerçekten büyük bir 
boşluğu doldurabileceğidir. 

Bunu ifade etmek istiyorum ve kurulacak okul içe
risindeki branşların da, Sayın Hükümet Temsilcisinin 
ifadesinin tersine, çok büyük başarılar kaydedeceği
ne olan inancımı belirtiyor, önergemin desteklenmesi
ni saygılarımla arz ediyorum efendim.. 

Sağolun. 
BAŞIKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Önerge üzerinde söz isteyen? Yok. 
Sayın Komisyon, Sayın Aydar'ın önergesi üze

rindeki görüşünüzü lütfen açıklar mısınız efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

'SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, meslek 
yüksekokullarına karşı olmadığımızdan, teklif arka
daşlarımız tarafından uygun görüldüğü takdirde, in
celemek üzere alacağız; kabul ediyoruz efendim. 

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

NAZIM ÇÖKER — Sayın Başkan, müsaade eder
seniz bir açıklamada bulunmak istiyorum. 

Meslek okullarının karşısında değiliz. Memleke
timizde gelişmekte olan ve önemle üzerinde durdu
ğumuz tekniköğretimin ana bir dalı olarak meslek 
yükseköğretim okullarının yaygınlaştırılması ana bir 
politikadır; ancak benim belirtmek istediğim, daha 
önce belirtilen, belli bir prosedürden geçirildikten 
sonra kurulması ve mevcutların da geliştirilmesi açı
sındandır. 

Bu bakımdan yine Yüce Meclisin takdirlerine arz 
ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler, Sayın Aydar'ın önergesine Komis

yon «Katıldığını» Hükümet «Takdire bıraktığını» 
beyan etmektedir. Bu önergenin dikkate alınıp alın
maması hususunu oylarınıza sunuyorum efendim. 
Dikkate alınmasını kabul edenler lütfen işaret buyur
sunlar. Kabul etmeyenler... Önergenin dikkate alın
ması kabul edilmiştir; Komisyona veriyorum efen
dim. 

30 uncu maddeyle ilgili önergeler üzerinde Ko
misyondan gelen yazıları okutuyorum efendim. 

Yüce Başkanlığa 
Fıkranın aşağıdaki şekilde düzenlenmesi... 
(d) «Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken rektör

lüğe bağlanan Malatya Meslek Yüksekokulu ile ye

niden kurulan Adıyaman Meslek Yüksekokulundan;» 
şartıyla teklife katılıyoruz. 

Selçuk KANTARCIOĞLU 
Millî Eğitim Komisyonu 

Başkanı 
BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Bilgiç ve Sayın 

Aydar'ın 30 uncu maddeyle ilgili önergeleri dikkate 
alınmıştı. Bu şekilde 30 uncu maddenin (d) fıkrasını 
«Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken rektörlüğe bağ
lanan Malatya Meslek Yüksekokulu ile yeniden ku
rulan Adıyaman Meslek Yüksekokulundan oluşur» 
biçiminde Komisyon düzeltmiş bulunmaktadır. 

Ayrıca, fakülte kurulmasıyla ilgili önergeye gelen 
cevabî yazıyı da okutuyorum; 

Yüksek Başkanlığa 
41 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Ko

misyonumuzda görüşülmesi sırasında fakültelerin 
bütün hazırlıklarının yapıldığı anlaşılmış ve 2547 sa
yılı Kanunun 5 inci maddesinin (f) fıkrası gereğince 
işlemi tamam olanlar yeterli olduğundan, yeniden 
fakülte açılmaması kararlaştırıldığından, teklife ka
tılamıyoruz; Komisyon metninin aynen oylanmasını 
arz ederim. 

Selçuk KANTARCIOĞLU 
Millî Eğitim Komisyonu 

Başkanı 

BAŞKAN —r Sayın Aydar, önergenize Komisyon 
katılmış bulunmaktadır. Bir diyeceğiniz var mı efen
dim? 

MEHMET AYDAR — Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Sayın Fırat, Komisyon önergenize 

katılmadığını beyanla, biraz evvel yeniden oluştur
duğu, bir önergeyle yaptığı değişiklik metninin oylan
masını istemektedir efendim. Bir diyeceğiniz var mı?.. 
Buyurunuz. 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, saygıdeğer ar
kadaşlarım; 

Huzurunuza tekrar geldim, özür dilerim. Ancak, 
ben Komisyon ve Hükümetin ısrarlı olmamasını ter
cih ederdim. 

Zira, geçen seneye kadar Türkiye'de 19 - 20 üni
versite vardı. Bunlardan bir tanesi de înönü Üniver
sitesi idi. Biraz önce arz ettim; nüvesi Atatürk za
manında kurulmuş bir meyve ıslah istasyonu ve pa
muk ıslah istasyonu var, Sultansuyu harası var, Tür
kiye'de ilk kurulan, Atatürk zamanında kurulan bir 
hara var; buraya ziraat fakültesi düşünülmüyor... 7 
bin dönüm arazi üzerine kuruluyor üniversite; eği
tim falan diye iki tane fakülte, bir enstitü, bir yüksek 

— 553 — 



Danışma Meclisi B : 42 13 . 1 . 1983 O : 2 

meslek okulu. Bunlar bu araziyi ne yapacak? Bura
ya ziraat fakültesi veya temel olduğu halde bir ve
teriner fakültesi düşünülmüyor; bu sene kurulan 
100 üncü Yıl Üniversitesine ziraat fakültesi ve vete
riner fakültesi konuluyor. Nerede?.. Hemen Diyar
bakır'ın bitişiğinde. 

O halde ben YÖK'ün yaptığı araştırmaya da, 
müspet olduğuna da, araştırma olduğuna da inan
mıyorum. Hatalarla doludur baştan sona. Çünkü, 
eğer bu bir ülke ihtiyacıysa Diyarbakır Üniversitesin
de Ziraat Fakültesi var, Van'da gerekmezdi; Elazığ' 
da yok, Malatya'da var, Sivas'ta yok, Ankara'da var 
olurdu. 

Toprak pitansiyeline bakıyorsunuz, meyveciliğe, 
sebzeciliğe ve şeker fabrikalarının hammaddesi olan 
şekerpancarının deposu olan bu yerde, belki 50'ye 
yakın ziraat mühendisinin çalıştığı bir ortamda, bir 
ziraat fakültesinin ihtiyacına inanmayan YÖK'e' ve 
planlamanın doğru çalıştığına ben de inanmıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Bu, ülkenin ihtiyacıdır, memleketim olduğu için 
söylemiyorum. 

Oylarınızla bunu desteklemenizi rica ediyorum, 
hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Sayın üyeler, 30 uncu maddeyi, Komisyondan ge

len değiştirilmiş biçimiyle oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler lütfen işaret buyursunlar. Kabul etmeyen
ler... 30 uncu madde kabul edilmemiştir efendim. 

Buna göre, Sayın Fırat ve arkadaşlarının bir fık
ra eklenmesine ilişkin önergeleri yeniden işleme ko
nulacaktır ve buna göre oylama yapılacaktır. 

Yani, (d)'den sonra bir (e) fıkrası eklemek sure
tiyle, «Rektörlüğe bağlı Ziraat Fakültesinden» şeklin
de bir fıkra eklenmiş biçimiyle 30 uncu maddeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler lütfen işaret bu
yursunlar. Kabul etmeyenler... 30 uncu madde bu bi
çimiyle kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler, Birleşime 15 dakika ara veriyorum. 
Kapanma saati : 16.40 

• • < { 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 16.55 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER ; A. Güngör ÇAKMAKÇI, M, Talât SARAÇOĞLU 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 42 nci Birleşimin ikin
ci Oturumunu açıyorum. 

Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
31 inci maddeyle ilgili önerge üzerine Komisyon

dan gönderilen yazıyı okutuyorum efendim. 
Yüce Başkanlığa 

Eğitim Yüksekokulu ilkokul öğretmeni yetiştirdi
ğinden ve mezunları yerleştirmek mümkün olmadı
ğından, eğitim yüksekokulları sınırlandırılmıştır. Bu 
bakımdan, sadece Tunceli Meslek Yüksekokulu açıl
ması Komisyonumuzca uygun görülmektedir. Tasa
rının (f) fıkrasının sonuna «Yeni kurulan Tunceli 
Meslek Yüksekokulundan» şeklinde değiştirilmesini 
arz ederim. 

Selçuk KANTARCIOĞLU 
Millî Eğitim Komisyonu 

BAŞKAN — Buyurun. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, mü
saade ederseniz bir hususu arz etmek istiyorum; ikin
ci bir önerge daha var, ikinci önerge de o fıkrayla 
ilgilidir, ikinci önerge bununla beraber maddenin dü
zenlenmesiyle ilgilidir, müşterek olursa efendim... 

BAŞKAN — Onu da okutayım. 
Sayın üyeler, bir sonraki dikkate alınması kabul 

edilen önergeyle ilgili ve her iki önergeyi de birleş
tirmek suretiyle yeniden bir (f) fıkrası düzenlenmesi 
için Komisyon Başkanlığı yazısını okutuyorum efen
dim. 

Yüce Başkanlığa 
Daha önceki önergede dikkate alınan yapılan dü

zenleme ile kabul ettiğimiz bu önergenin aşağıdaki 
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şekilde (f) fıkrasına dahil edilmesi Komisyonumuzca 
uygun görülmüştür. 

Arz ederim. 
Selçuk KANTARCIOĞLU 

Millî Eğitim Komisyonu 
Başkanı 

Balıkçılık Fakültesinin yüksekokula dönüştürül
mesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Su Ürün
leri Yüksekokulu ile yeniden kurulan Tunceli Meslek 
Yüksekokulu ve Bingöl Meslek Yüksekokulundan. 

BAŞKAN — Sayın Genç?.. 
KAMER GENÇ — Efendim, Komisyonca ka

bul edilen şekline katılıyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Aydar?.. 
MEHMET AYDAR — Müsaade ederseniz bir 

açıklama yapmak istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, önergenize katılmış du

rumdalar mı, değiller mi? 
MEHMET AYDAR — Katıldılar. 
BAŞKAN — Bunun dışında ne açıklaması efen

dim? 
MEHMET AYDAR — Oylamadan evvel bir hu

susu zabıtlara geçirmek istiyorum. 

BAŞKAN — Lütfen yerinizden efendim madem 
tek bir husustur. 

MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım, Bingöl 
Meslek Yüksekokulunun açılması hususunu teklif eder
ken, Bingöl'de bu iş için kullanılabilecek yapıların mev
cut bulunduğunu çeşitli branşlar için Bingöl Valili
ğinin ve Bingöl ili halkının bu Meslek Okulunun her 
branşı için ellerinden gelen bütün imkânlarını se
ferber edeceklerini burada beyan etmek istiyorum ve 
kendileri için gerekli olan, branşlar için gerekli olan 
arazilerinin de varlığından haberdar olmuş bulun
maktayım bunu da ifade ediyorum. Bütün imkânları 
seferber etmek suretiyle, malî kaynaklara varıncaya 
kadar YÖK'ün emrine vermeye hazır bulunduğumu
zu arz etmek istiyorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın üyeler, 31 inci maddeyi Komisyondan gel

diği biçimiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler 
lütfen işaret buyursunlar efendim. Kabul etmeyenler... 
31 inci madde kabul edilmiştir. 

32 nci maddeyi okutuyorum. 
Dicle Üniversitesi : 
MADDE 32. — Diyarbakır Üniversitesinin adı 

Dicle Üniversitesi olarak değiştirilmiştir. 

Dicle Üniversitesi; 
a) Rektörlüğe bağlı Tıp, Diş Hekimliği, Urfa Zi

raat fakültelerinden; 
b) Fen Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluş

turulan ve rektörlüğe bağlanan Fen - Edebiyat Fakül
tesi, rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Hukuk Fa
kültesi ile Mühendislik - Mimarlık Fakültesinden; 

c) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Diyarbakır 
Yüksek Öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülme
si, Diyarbakır Yabancı Diller Yüksekokulunun bu 
fakültenin ilgili bölümlerine katılmasıyla oluşturulan 
ve rektörlüğe bağlanan Eğitim Fakültesinden; 

d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsünden; 

e) Eğitim Fakültesine bağlı olarak yeni kurulan 
Eğitim Yüksekokulu ile Millî Eğitim Bakanlığına 
bağlı Siirt Eğitim Enstitüsünün adının değiştirilmesiyle 
oluşturulan ve Eğitim Fakültesine bağlanan Siirt Eği
tim Yüksekokulu, rektörlüğe bağlanan Diyarbakır 
Meslek Yüksekokulu, Batman Meslek Yüksekokulu, 
Urfa Ziraat Fakültesine bağlanan Urfa Meslek Yük
sekokulundan; 

Oluşur. 
BAŞKAN — 32 nci madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye var mı?.. Yok. 
Sayın Komisyon, bir diyeceğiniz var mı efendim? 
MÎLLÎ EĞİTÎM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Yok efendim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANLIĞI TEMSÎLCÎSÎ 

NAZIM ÇÖKER — Yok efendim. 
BAŞKAN — Sayın üyeler, bu madde ile ilgili bir 

önerge vardır. Okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
«Dicle Üniversitesi» adının «Diyarbakır Ziya 

Gökalp Üniversitesi» olarak değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
îsmail ŞENGÜN Mehmet Velid KORAN 
Hayri SEÇKİN Halil GELENDOST 

BAŞKAN — Sayın Koran, önerge üzerinde açık
lama yapacak mısınız? 

MEHMET VELİD KORAN — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Koran. 
MEHMET VELİD KORAN — Sayın Başkan, 

Danışma Meclisinin muhterem üyeleri; 
Aynı mevzu üzerinde iki defa huzurunuza çıkmış 

olmamdan dolayı, beni bağışlamanızı rica edeceğim. 
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Evvela, bu isim değişikliği neden icap etti, kısaca 
onu arz etmek isterim. Diyarbakır'da 1956 yılından 
beri, Diyarbakır Ziya Gökalp Üniversitesini Kurma 
ve Yaşatma Derneği adı altında bir dernek kuruldu 
ve bu dernek yıllar yılı vermiş olduğu çalışma ve 
gayret neticesi, Diyarbakır Üniversitesi kuvveden fiile 
çıktı, iki seneden, üç seneden beri de Tıp Fakültesin
den mezunlarını vermektedir. 

Acı bir tecellidir ki, adını (kuruluşundan da uzak
laştırıp) YÖK, ilinden de uzaklaştırmak istemiş «Di
yarbakır»! da silmiş «Dicle Üniversitesi» diye hu
zurumuza getirmiştir. Daha evvel de arz ettim, biz 
niye bu memlekete hizmet eden ecdatlarımızdan uta
nıyoruz. Iran hududundan başlayıp, Basra Körfezine 
kadar uzanan bir Dicle şeridinde, Dicle Üniversitesi
nin nerede olduğunu kaç kişi kestirebilir. Demin bir 
üniversiteyi buradan geçirdik, Anadolu Üniversitesi; 
çok rica ederim, bu Anadolu Üniversitesi nerededir 
deseler, kaç kişi Eskişehir'de olduğunu bilecektir. Ni
ye «Sakarya Üniversitesi» demedik, hasta mı olurduk, 
Sakarya Meydan Muharebesi orada verilmedi mi, ne 
olurdu Mareşal Fevzi Çakmak Üniversitesi deseydik 
ağzımız mı kırılırdı?.. Yok. Hepsi Anadolu. Misakı 
Millî hudutları içerisinde Anadolu diye tesmiye ede
meyeceğimiz yer var mıdır?.. Elbette ki yoktur. Ne 
olur biraz da Batıya yönelik bazı şeyleri düşünsek 
daha iyi olmaz mı, daha isabetli olmaz mı?.. 

Ziya Gökalp kimdir, kısaca ondan bahsetmek is
terim. Ziya Gökalp, büyük insan, Türk Devletinin 
banisi Gazi Mustafa Kemal Paşanın Türkiye Cum
huriyetini kurduğu zaman, inkılap ve ilkelerinin eser 
haline gelişinde ilham kaynağı olan kişidir. Ziya 
Gökalp, Cumhuriyetin ilk yıllarında Büyük Önder'in 
dikkatimi çekmiş, Ankara'ya özel olarak davet edil
miş; Telif ve Tercüme Heyeti Başkanlığına getirile
rek, Türkçülüğün esaslarında, Türk milliyetçiliğinin 
ideolojik yapısını tesis ettirmiştir. Bu büyük insan, 
aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Profe
sörü olarak yine Türkoloji üzerinde, Türk milliyet
çiliği üzerinde eserler verdiği gibi, irşatlarda da bu
lunmuş değerli bir ilim adamıdır, bir filozoftur. 

Onun ismini, doğduğu yerdeki bir esere, onun 
adına yakışır bir ilim yuvasına koymak, bize çok mu 
ağır geliyor?.. 

Sizden istirham ediyorum muhterem üyeler, bizi 
bu teklifimizden mahrum etmeyiniz. Dün bu Meclis, 
Fatih'in ruhunu sadetti; bugün de Gazi Mustafa Ke
mal Paşaya, Türk milletinin ve Cumhuriyetinin banisi 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Türkçülük ideoloji-
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sinin, eserlerinin yapıtında esas temelleri vazeden bir 
insanın adını esirgemeyeceğinizi ümit ederim. 

Bu bakımdan bu önergeyi verdim ve «Dicle» gibi, 
uydurma bir isim yerine «Diyarbakır Ziya Gökalp 
Üniversitesi» olarak, isminin değiştirilmesini önünüze 
getirmiş bulunuyorum. Desteklerseniz, saygılarım ve 
hürmetlerimle beraber, minnet ve şükranlarımı da arz 
ederim. 

Saygılar sunarım efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Koran. 
Önerge üzerinde söz isteyen sayın üye var mı? 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, bir önerim 

var. Bu önergeye olumlu oy vereceğim; ancak bir şar- > 
tim var «Diyarbakır» sözünün çıkarılması kaydı ile, 
bu yolda da bir önerge takdim ettim... 

BAŞKAN — Sadece «Ziya Gökalp üniversitesi» 
deniliyor. 

MEHMET VELlD KORAN — Kabul ediyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Kabul ediyorsunuz. Sayın Komis
yon, Sayın Köran'ın önergesi üzerinde görüşlerinizi 
lütfen açıklar mısınız? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, bir yıl 
önce üyelerimizden Sayın Dabakoğlu'nun Yüce Mec
lise sunduğu, adının değiştirilmesi ile ilgili bir kanun 
teklifi var idi. Bu konu Komisyonumuzca incelenir
ken, Hükümetten görüş istendi. Hükümet, görüşe 
Başbakanlık imzası ile şöyle bir cevap verdi : 

«Kişilerin isimlerini, şu anda (Atatürk ve İnönü 
dışında) hiçbir üniversiteye vermiyoruz» diye cevap 
verdi. «Bu bakımdan, mümkün ise, bu konuda bi
raz hassas davranalım» diye bir yazıları geldi. Ko
misyonumuz, bu kimseye verilmeyeceği ümidi ile bu 
görüş altında arkadaşımızı da çağırmak suretiyle izah
ta bulundu ve arkadaşımız teklifini geri aldı. Ne za
man ki, YÖK yeniden bazı kişi isimlerini verdi; o 
zaman konu tekrar ortaya çıktı. Sayın YÖK Başkanı 
ile Sayın Dabakoğlu, burada bir toplantıda görüştü
ler ve onun da bu konuda ısrarlı olmadığı ileri sü
rüldü; fakat Komisyonumuza bu konuda herhangi 
bir ne görüş geldi, ne bilgi geldi, ne de bu incelenir
ken YÖK'den bir teklif gelmedi. Biz, Genel Kurulun 
vereceği karara her zaman olduğumuz gibi, yine say
gılıyız. takdirlerinize arz ederim. (Alkışlar) 

ERTUĞRUL ZEKÂİ ÖKTE — Katılıyorlar mı, 
takdire mi bırakıyorlar? 
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MÎLLÎ EĞÎTÎM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorlar. Çünkü, daha önceden 
de zannederim 16 ncı maddede bir de Mimar Sinan 
Üniversitesi de geçti. Yani bu uygulamadan vazgeç
tiğini beyan ediyorsunuz. 

Sayın Hükümet Temsilcisi?.. 
MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANLIĞI TEMSÎLCİSÎ 

NAZIM ÇÖKER — Efendim, müsaade buyurursa
nız, üniversitelerin isimleri konusunda Sayın YÖK 
üyemiz bir açıklama yapsınlar, sonra ben tekrar gö
rüşümü bildireyim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın YÖK Temsilcisi?.. 
YÖK TEMSİLCİSİ GÜROL ATAMAN — Sa

yın Başkan, değerli üyeler; 
Şu sıradaki kişisel fikrimi söylememin pek bir an

lamı bulunmaz ve takdir edersiniz ki, doğru olmaz 
böyle bir şey yapmam. Ancak böyle bir isim değişik
liğini benim buraya getirebilmem, Kurulumun bu 
konudaki açık - seçik kararıyla mümkündür. Bu iti
barla takdir sizlerindir. Benim katılıp katılmamam 
söz konusu olmamak gerekir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; 1 
Sayın Köran'ın önergesine Komisyon katıldığını 

beyan etmiştir, Hükümet Temsilcisi takdire bırak
maktadır. Bu nedenle önergenin dikkate alınıp alın
maması hususunu oylarınıza sunuyorum efendim... 

KÂZIM ÖZTÜRK — Değişik biçimiyle Sayın 
Başkanım... 

BAŞKAN — Değişik tabiî, Sayın Koran «Diyar
bakır» deyiminin çıkarılmasını kabul ettiler efendim, 
«Diyarbakır» ı çıkardılar, sadece «Ziya Gökalp» ola
rak kaldı. Zabıtlara geçti bu ve bu nedenle zaten si
zin önergenizi işleme koymadım efendim. 

Sayın Köran'ın önergesinin dikkate alınması hu
susunu kabul edenler... Etmeyenler... Dikkate alınma
sı kabul edilmiştir. 

önergeyi Komisyona veriyorum efendim. 
Sayın üyeler; 
33 üncü maddeyi okutuyorum efendim. 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi : 
MADDE 33. — Van'da Yüzüncü Yıl Ünivesi-

tesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi; 
a) Atatürk Üniversitesi Van Fen - Edebiyat Fa

kültesinin adının ve bağlantısının değiştirilmesiyle 

oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen - Edebiyat 
Fakültesinden; 

b) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Veteri
ner Fakültesi, Ziraat Fakültesinden; 

c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsünden; 

d) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Van Eğitim 
Enstitüsünün adının değiştirilmesi ile oluşturulan ve 
rektörlüğe bağlanan Eğitim Yüksekokulundan; 

Oluşur. 
BAŞKAN — 33 üncü madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bir açıklamanız 

olacak mı?.. Yok. 
Bu maddeyle ilgili bir önerge var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte bulunan kanun tasarısının çeşitli 

maddelerine ilişkin olarak verilen ve yeni meslek 
yüksekokullarının açılmalarını öngören önergelere ge
nellikle ülkenin bu alandaki ihtiyaçları gerekçesiyle 
Hükümet ve Komisyon katılmakta ve Yüce Genel 
Kurulumuzca da kabul buyurulmaktadır. Yöntem ola
rak bu tarz önergelerle yeni yükseköğretim kurumla
rının, kuruluşlarının hatalı olacağına dair olan gö
rüşlerimi de yüksek bilgilerinize arz etmiş bulunmak
tayım. 

Benimsenen bu yöntem içinde ekonomik, sosyal 
ve kültürel yönlerden ülkemizin en geri kalmış ili 
bulunan Hakkâri iline de Van'daki Yüzüncü Yıl Üni
versitesine bağlı olarak bir meslek yüksekokulunun 
açılmasını arz ve teklif ederim. 

Evliya PARLAK 

BAŞKAN — Sayın Parlak, bir açıklama yapacak 
mısınız efendim?.. 

EVLİYA PARLAK — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
EVLİYA PARLAK — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlar; 
Dün bir önerge vesilesiyle daha tasarının ilk mad

delerinde iken bu konudaki görüşlerimi arz etmiş
tim. Önergemde de ifade ettiğim gibi, yeni fakülte 
ve yüksekokulların bu şekilde önergelerle kurulma
sında bir hata olacağı inancımı burada hem sizlerin, 
hem Hükümetin, hem Komisyonun takdirine sun
muştum. Ancak değerli Komisyonumuz ve Hükümet 
temsilcileri konunun fakülteler açısından bu şekilde 
düşünülebileceği kanaatini bende uyandırmış, meslek 
yüksekokulları için, ki Türkiye'de ara sınıf elemanı
na duyulan ihtiyaç nedeniyle ve özellikle yükseköğre-
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tim kurumlarının mevcut üniversitelere bağlı olarak 
bütün yurt düzeyinde yaygınlaştırılması politikasın
dan hareketle genellikle benimsendiğini ve dolayısıy
la da Yüce Genel Kurulumuzun da şu ana kadar gö
rüştüğü önergelerin çok büyük bir kısmını (ki, hemen 
hemen hepsini) meslek yüksekokulları olarak ilave 
edilmesi konusunda değerli karar almışlardır. 

Şimdi, Hakkâri îli gerçekten, benim burada ifade 
etmemi gerektirmeyecek derecede hepinizin bildiği 
gibi ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan gerçekten 
geri kalmış bir ilimiz. Bu ilimiz için bugüne kadar 
bütün Hükümet yetkilileri ve değerli kişilerle yaptı
ğımız temaslarda sık sık karşılaştığımız konu; acaba 
bu ile her alanda gelişim sağlayacak ne gibi planla
malar yapılabilir sorularıyla karşılaşmış bulunmak
tayız. 

îlin nüfusunun büyük çoğunluğu gerçekten hay
vancılıkla geçinmektedir. Köylerde ve bugün ilçeler
de de özellikle kalkınma vakıfları, Kooperatifler Ge
nel Müdürlüğü ve benzeri kuruluşların, mahallî kun-
luşların destekleriyle halıcılık ve kilimcilik, hemen he
men bütün içelerde gelişmeye başlamış, buna benzer 
el sanatları da aynı durumda. Hayvan sayısını kesh 
olarak bilmemekle beraber, dört milyonun üzerindt 
olduğu aklımda kalmıştır. Bunu bu şekilde arz etmek 
istiyorum. 

Yine aynı bölgenin gelişimini, özellikle Yüce Mil
lî Güvenlik Konseyi, çıkardığı 2547 sayılı Kanunla 
üniversiteleri oluştururken Türkiye'nin her bölgesini 
bu yükseköğretim kurumlarının adeta ışıklandırması 
alanı içerisinde bir değerlendirme yaparak bir yay
gınlaştırma yapmıştır ve bu amaçla da Yüce Ata
türk'ümüzün, Önderimizin yıllar önce ifade buyurdu
ğu Van Üniversitesi Yüzüncü Yıl Üniversitesi ola
rak oluşturulmuştur; fakat kuruluşuna bakıyoruz; 
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi sadece Van'daki oluş
turulan dört fakülte ve bir eğitim yüksekokulundan 
müteşekkil bulunmaktadır. Diğer üniversitelerin he
men hepsinde ya civar illerde veya ilçelerde dahi fa
külte ve yüksekokulların oluşturulması yoluyla o böl
gelere bu düzeyde eğitim, öğretim ve hizmet götü
rülmektedir. Sayın Komisyon ve Hükümetin verdiği 
bilgilere göre, alınan bu kararlar hemen eğitim, öğ
retime açılmasını da öngörmemektedir. Onun için 
bütçe açısından ve yatırım açısından son kararı yine 
Yükseköğretim Kurulu verecek ve buna göre hizme
te gireceği tarihi kendileri saptayacaklardır. 

Bu alanda kapasitenin yanında, sayın değerli ar
kadaşlarımızın ifade ettiği gibi, Hakkâri'de de ger

çekten, özellikle ortaöğretimde ve bu yıl bitirilen 
Endüstri Meslek Lisesi binası blokları adeta bir kam
pus halinde, ki % 70'i şu anda boş bulunacak geniş
likte yapılan bina halindedir, her türlü eğitim - öğ
retim şartlarını taşır niteliktedir. 

Bu gerekçelerle bu inançlarla yüksek takdirlerini
ze bu önergeyi sundum. Tasvip görmesini arz eder, 
saygılarımı sunarım, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Parlak. 
Önerge üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon, Sayın Parlak'ın Önergesi üzerin

deki düşüncelerimizi lütfen açıklar mısınız efendim?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, Sayın Parlak 
yerinde ve haklı olarak bir önerge vermiş bulunuyor. 
Yalnız başlangıçta bizim bu şekildeki görüşlerimizi 
tenkit ederek işe başlamış olması, arkasından da bu
nu istemiş olması, herhalde birincisi tenkit değil, tak
dir olsa gerek. Teşekkür ederiz. Komisyon olarak 
önergesini uygun görüyoruz efendim. 

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

NAZIM ÇÖKER — Takdire arz ediyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Sayın Parlak'ın önergesini Hükümet takdire bı

raktığını, Komisyon da katıldığını ifade etmektedir. 
Sayın Parlak'ın önergesinin dikkate alınıp alınmaması 
hususunu oylarnıza sunuyorum efendim. Dikkate 
alınmasını kabul edenler... Etmeyenler... önergenin 
dikkate alınması kabul edilmiştir, önergeyi Komisyo
na veriyorum efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; hemen 
ekleyebilir miyiz efendim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Bu şemaya göre sığ
ması mümkün olmadığından (d) fıkrasından sonra 
(e) fıkrası olarak; 

«e) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Hak
kâri Meslek Yüksekokulu'ndan; 

Oluşur.» şeklinde olacak efendim. 
'BAŞKAN — Sayın üyeler; 33 üncü maddeye Sa-

jn Parlak'ın verdiği önergeyle ilgili olarak komisyon, 
İ3 üncü maddeye bir (e) fıkrası eklendiğini beyan et
miş ve fıkranın; 

«e) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Hak-
kiri Meslek Yüksekokulu'ndan; 
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Oluşur.» şeklinde olacağını ifade buyurmuştur. 
33 üncü maddeyi Komisyondan geldiği bu biçi

miyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; 32 nci maddeyle ilgili olarak Ko
misyondan gelen yazıyı okutuyorum. 

Yüce Başkanlığa 
Yüce Heyetin uygun gördüğü önergeye göre Dic

le Üniversitesinin adının maddeye aşağıdaki şekilde 
yazılmasını arz ederim. 

Selçuk KANTARCIOĞLU 
Millî Eğitim Komisyonu Başkanı 

«Ziya Gökalp Üniversitesi: 
MADDE 32. — Diyarbakır Üniversitesinin adı 

Ziya Gökalp Üniversitesi olarak değiştirilmiştir. 
Ziya Gökalp Üniversitesi;» 
BAŞKAN — Sayın üyeler; 32 nci maddeyi Ko

misyondan gelen bu biçimiyle oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Sayın üyeler; Sayın Sağışman'ın üniversitelerin 
adlarıyla ilgili bir önergesi vardır, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun tasarısındaki üniversi

telerin adları başlarına rektörlüklerinin bulunduğu 
şehir adının ilavelerini öneririz. 

Saygılarımızla. 
Muzaffer SAĞIŞMAN Recai DıNÇER 

Necmettin NARLIOĞLU Turgut KUNTER 
Muhsin Zekâi BAYER S. Necdet ÖZDOĞAN 
Mustafa ALPDÜNDAR Ayhan FIRAT 

tmrahim GÖKTEPE Türe TUNÇBAY 
Mahmut Nedim BİLGİÇ Turgut TAN 

1. Ankara Üniversitesi (A. Ü.) 
2. Ankara Orta Doğu Teknik Üni. (A. O. T. Ü.) 
3. Ankara Hacettepe Üni. (A. H. Ü.) 
4. Ankara Gazi Üni. (A. G. Ü.) 
5. İstanbul Üni. (t. Ü.) 
6. İstanbul Teknik Üni. (t. T. Ü.) 
7. İstanbul Boğaziçi Üni. (t. B. Ü.) 
8. İstanbul Marmara Üni. (t. M. Ü.) 
9. İstanbul Yıldız Üni. (1. Y. Ü.) 

10. İstanbul Mimar Sinan Üni. (1. M. S. Ü.) 
11. İzmir Ege Üni. (t. E. Ü.) 
12. İzmir Dokuz Eylül Üni. (1. D. E. Ü.) 
13. Edirne Trakya Üni. (E. T. Ü.) 
14. Bursa Uludağ Üni. (B. U. Ü.) 
15. Eskişehir Anadolu Üni. (Es. A. ü.) 
16. Konya Selçuk Üni. (K. S. Ü.) 

17. Antalya Akdeniz Üni. (A. A. Ü.) 
18. Adana Çukurova Üni. (A. Ç. Ü.) 
19. Kayseri Erciyes Üni. (K. E. Ü.) 
20. Sivas Cumhuriyet Üni. (S. C. Ü.) 
21. Trabzon Karadeniz Üni. (T. K. Ü.) 
22. Samsun Ondokuz Mayıs Üni. (S. O. M. Ü.) 
23. Erzurum Atatürk Üni. (E. A. Ü.) 
24. Malatya İnönü Üni. (M. 1. Ü.) 
25. Elâzığ Fırat Üni. (E. F. Ü.) 
26. Diyarbakır Dicle Üni. (D. D. Ü.) { 

27. Van Yüzüncü Yıl Üni. (V. Y. Y. Ü.) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; bu konuda biraz ev
vel de «Diyarbakır» kelimesi çıkartılmıştı; fakat Sa
yın Sağışman önergesiyle örneğin Çukurova Üniver
sitesinin başına «Adana», Erciyes Üniversitesinin ba
şına «Kayseri» kelimelerinin getirilmesi şeklinde ila
veler getiriyor. 

Sayın Sağışman; bir açıklama yapacak mısınız 
efendim? 

MUZAFFER SAĞIŞMAN — Gayet kısa efen
dim, yerimden de açıklayabilirim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MUZAFFER SAĞIŞMAN — Efendim, yüksek

öğretim kuruluşlarının isimlendirilmesi gayet iyi ve 
yerinde bir husus. Ancak, bunların nerede oldukla
rının her tarafta bilinmesi icap eder. Eskiden üniver
sitelerimizin sayılan azken, Ankara Üniversitesi, İs
tanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ola
rak bu üç müessesenin yerleri belliydi. Sonradan yi
ne bu merkezlerde açılan birkaç üniversitede sayıları 
az olduğu için şehir isimlerinden vazgeçildi ve «Ha
cettepe üniversitesi», «Orta Doğu Teknik Üniver
sitesi» dendi; ama yeni açılanların birçoğunda Kay-
seri'de açüan «Kayseri Üniversitesi», Diyarbakır'da 
açılan «Diyarbakır Üniversitesi» gibi şehir isimleri 
verildi, Bu bakımdan mesela Cumhuriyet Üniversite
sine, «Sivas Cumhuriyet Üniversitesi» dediğimiz za
man rektörlüğünün yeri belli olmaktadır. Çünkü, 
üniversitelerimizin birçoklarının fakülteleri vardır ve 
bu fakülteler rektörlüğe bağlıdır ve başka şehirler
dedir. örneğin Dicle Üniversitesinin Urfa'da Ziraat 
Fakültesi vardır, Akdeniz Üniversitesinin İsparta'da 
Mühendislik Fakültesi vardır. Bunun gibi birçokları 
dağılmıştır. Bu nedenle üniversitelerin rektörlük mer
kezlerinin yerlerinin belirlenmesi bakımından bu öner
geyi getirdik. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sağışman. 
Sayın Komisyon; önergeye katılıyor musunuz? As

lında bir geriye dönüş de olacak; yani Komisyon ola-
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rak bütün üniversite adları yeniden bir düzenlemeye 
tabi tutulacak. 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; geri
ye dönüş olacak, bütün üniversite adları yeniden oy
lanacak, yeniden yazılacak, yeniden bir düzenleme 
olacak. Arkadaşımız bunu başlangıçta vermiş olsaydı, 
belki Başkanlık Divanı sırası geldikçe işleme koyar 
ve buna göre bir düzenleme yapmamız mümkün ola
bilirdi; ama şu anda böyle bir görüşe katılmak müm
kün değil. Gerekirse, YÖK bunu ilerde düşünsün, 
kanun teklifi olarak getirsin, hepsini ayarlasın. 

Şu anda illeri koymak da bir şey ifade etmez. 
Mesela, «Bursa Uludağ» dedikten sonra Uludağ'a ne 
gerek var, «Kayseri Erciyes» dedikten sonra Erci-
yes'e ne gerek var? Yani, hem ilin adını, hem de da
ğın adını yan yana koyuyoruz. Bu bir mantık ifadesi 
olamaz gibi geliyor bana. Onun için ilmî bir araş
tırmadan geçirdikten sonra düzenlenebilir. Bu neden
le önergeye katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet; önergeye katılıyor 
musunuz? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ NA
ZIM ÇÖKER — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Sağışman'ın 
önergesine Komisyon ve Hükümet katılmadıklarını 
beyan etmişlerdir. Önergenin dikkate alınıp, alınma
ması hususunu oylarınıza sunuyorum. Dikkate alın
masını kabul edenler... Kabul etmeyenler... önergenin 
dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

34 üncü maddeyi okutuyorum. 
Yürürlükten Kaldırılan Kanunlar : 
MADDE 34. — Aşağıdaki kanunlar, kadrolara 

ilişkin hükümleri hariç yürürlükten kaldırılmıştır. 
a) 4619 sayılı İstanbul Teknik Üniversitesi Hak

kında Kanun ile ek ve değişiklikleri, 
b) 6594 sayılı Karadeniz Teknik Üniversitesi 

Adıyla Trabzon'da Bir Üniversite Kurulması Hak
kında Kanun ile ek ve değişiklikleri, 

c) 6595 sayılı Ege Üniversitesi adıyla İzmir'de 
Bir Üniversite Kurulması Hakkında Kanun ile ek ve 
değişiklikleri, 

d) 6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Kanunu ile 
ek ve değişiklikleri, 

e) 7307 sayılı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ka
nunu ile ek ve değişiklikleri, 

f) 892 sayılı Hacettepe Üniversitesi Kurulması 
Hakkında Kanun ile ek ve değişiklikleri, 

g) 1487 sayılı Boğaziçi Üniversitesi adıyla İs
tanbul'da Üniversite Kurulması Hakkında Kanun ile 
ek Ve değişiklikleri, 

h) 1785 sayılı Diyarbakır Üniversitesi Kuruluş 
Kanunu, 

j) 1786 sayılı Çukurova Üniversitesi Kuruluş Ka
nunu, 

k) 1787 say.lı Anadolu Üniversitesi Kuruluş Ka
nunu, 

1) 1788 sayılı Cumhuriyet Üniversitesi Kuruluş 
Kanunu, 

m) 1872 sayılı İnönü Üniversitesi Kuruluş Kanu
nu, 

n) 1873 sayılı Dört Üniversite Kurulması Hak
kındaki Kanun ile ek ve değişiklikleri, 

o) 2175 sayılı Kayseri Üniversitesi Kurulması 
Hakkında Kanun, 

p) 7334 sayılı İktisadî ve Ticarî ilimler Akade
mileri Kanunu ile ek ve değişiklikleri, 

r) 1172 sayılı Devlet Güzel Sanatlar Akademileri 
Kanunu ile ek ve değişiklikleri, 

s) 1184 sayılı Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademileri Kanunu ile ek ve değişiklikleri, 

t) 1418 say lı Yeniden Açılacak (Devlet Mühen
dislik ve Mimarlık Akademileri) nin Kuruluş Hazır
lık ve Esasları Hakkında Kanun, 

u) 1472 sayılı özel Yüksekokul Öğrencilerin öğ
renimlerine Devam Edebilmeleri İçin Açılacak Resmî 
Yüksekokullar Hakkında Kanun ile ek ve değişik
likleri, 

v) 5239 sayılı Ankara Üniversitesi Kuruluş Kad
roları Kanunu ve bu Kanuna ek kanunlar ile Ankara 
Üniversitesine bağlı birimlere ait kanunlar, 

y) 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kad
roları ile bu Kanuna ek kanunlar, 

z) 2151 sayılı Trabzon iktisadî ve Ticarî İlim
ler Akademisinin Açılmas' ve Bu Eğitim Kuruluşunun 
Kadro Kanununun, kadrolara ilişkin hükümleri dı
şındaki hükümleri. 

BAŞKAN — 34 üncü madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. Sayın Bayer, Sayın Kırcalı. 

Sayın Kırcalı, soru mu efendim?.. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI— Soru efendim. 
BAŞKAN — Soru. 
Sayın Bayer, buyurun efendim. 
MUHSİN ZEKÂ1 BAYER — Efendim, Orta Do

ğu Teknik Üniversitesinin Kanununu yürürlükten 
kaldırıyoruz. Halbuki Orta Doğu Teknik Üniversite-
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si Kanununda, o Üniversitenin ingilizce eğitim yapa
cağı yazılı idi. Şimdi burada böyle bir terim olmadı
ğına göre, İngilizce eğitimi kalk yor mu, kalkmıyor 
mu?.. 

Buna benzer diğer üniversiteler de var. Bir mi
sal diye soruyorum; Hükümetten veya YÖK'ten öğ
renmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın Komisyon. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; böyle 
bir konu yoktur. Aynı şekilde Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi yabancı dille eğitimine devam edecektir. 
Esasen bunun bir kanunî gereği de yoktur. Zaten 
her türlü planı YÖK düzenlemekle yetkilidir. 

Yalnız burada eğer izniniz olursa efendim, Ko
misyon olarak başka hususlar da var, onları da 
arz etmek isteyeceğim. 

BAŞKAN — Bir düzeltmeniz var, değil mi efen
dim?.. Onu müsaade edin, daha sonra efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Peki, efendim. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kırcalı, buyurun efendim so
runuzu. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Efendim, şim
di Yüksek Öğretim Kurulu Kanunu ile bu Teşkilat
lanma Kanunu birbirine paralellik arz ediyor ve bü
yük çapta Yüksek Öğretim Kurulu Kanununa daya
nıyor. 

Benim burada gördüğüm (d) harfinden itibaren 
(e), (f), (g), (u) harflerinde görülen kanunlar evvelce 
Yüksek öğretim Kurulu Kanunuyla kaldırılmıştı. 
Bunlar da bir akademi olmasından m t ileri geliyor?.. 
Bu ilave nereden geliyor?.. Bunu bir öğrenmek isti
yorum. 

İkincisi : 
(v) ve (y) harflerinde gösterilenler doğrudan doğ

ruya kadro kanunları; onlar kaldırılıyor. Halbuki Ka
nunun 34 üncü maddesinin başında, «Aşağıdaki ka
nunlar, kadrolara ilişkin hükümleri hariç yürürlük
ten kaldırılmıştır.» deniyor. Acaba burada bir yan
lışlık var mı?.. Bu hususu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
Sayın öztürk, buyurun efendim. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan-m; benimki 

sadece düzenlemeyle ilgilidir. 
Madde 34, «Yürürlükten Kaldırılan Kanunlar» ve 

madde 35, «Yürürlükten Kaldırılan Hükümler» ol
maz böyle şey Sayın Başkanım. Yürürlükten kanun 

— 561 

13 . 1 . 1983 O : 2 

da kalkar, hüküm de kalkar, tek madde altında bir
leşir. Ancak harf koydukları için (z)'de bitmiş; bent 
hükümleri bittiği için mi, harfi bitirdikleri için mi 
yeni maddeye geçmişler?.. Eğer müsaadeniz olursa 
35 ile 34 üncü madde birleşmelidir. Yürürlükten 
kaldırılan hükümler kanun da olsa hükümlerdir, ka
nunun bir maddesi de olsa hükümlerdir ve nihayet 
34'ün devamıdır 35 inci madde. Ayrıca bir madde 
olarak tedvinine gerek yoktur, karışıklık yaratır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Say.n Komisyon, buyurun efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim; burada üç 
tip kadro var ve üç tip kadro düzenlemesi var. Bi
rincisi; üniversitelerin kadroları ve daha sonra bun
ların ek ve tadilleri, ikincisi; Ticarî ilimler Akademi
sinin kadroları, bunların üniversiteye devri ile ilgili 
muhavvel kadro durumları. Bir de, diğer alt birim
lerden oluşan kadro ile ilişkileri bulunan kadrolar. 
Bütün kadroların ismi yeniden tadat edilmiş ki, YÖK 
çerçevesi içerisinde tüm kadrolar birleştirilsin ve tek 
kadro kanununda kalsın. Genel kadro kanunu hazır
lanıyor, 1765 sayılı Kanuna paralel olarak çıkacak 
Personel Kanununda bu kadroların hepsi birleştiril
miş. Belki bir ay içerisinde Yüce Meclisinize gele
cektir. Bu bakımdan bütün kadroların dışarıda baş
kası tarafından kullan lmaması, Millî Eğitim Bakan
lığında kalmaması; çünkü mesela Kandilli Rasathane
sinin kadroları şu anda Millî Eğitim Bakanlığında-
dır. Bir müddet sonra onlara bağlandı. Bunların hep
sinin, yani bütün kanunlarının yazılması gerekir. Bu 
bakımdan tadadî bir cetvele şiddetle ihtiyaç olduğu 
gerekçesiyle olmuştur efendim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın öztürk'ün de iki maddeyle 

ilgili sorusu vardı. 
M I L L Î E Ğ I T I M K O M I S Y O N U B A Ş K A N I SEL

Ç U K KANTARCIOĞLU — Efendim; bu alttaki yü
rürlükten kaldır lan hükümlerdir. O kanun maddesi
nin sadece belli hükümleridir, diğerlerinde ise kad
roların hepsi birden kaldırılmıştır. Yani cari hüküm
ler vardır efendim; olacaktır ve devam edecektir. Ya
ni orada aykırı hükümler vardır. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, bir şey 
arz edeyim... 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, sorunuza cevap ala
madınız mı efendim? 

KÂZIM ÖZTÜRK — Alamadım efendim. O za
man madde üzerinde söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Buyurun. Yalnız, evvela madde üze
rinde vazgeçiyorsunuz, tekrar fikir değiştiriyorsunuz, 
sorudan tekrar genele dönüyorsunuz... 

KÂZIM ÖZTÜRK — Bir şeyi nasıl izah edece
ğiz Sayın Başkanım?.. 

BAŞKAN — Hayır. Çıkarsınız, endişenizi zaten 
maddenin tümü üzerindeki görüşmelerde rahatlıkla 
ifade buyurabilirsiniz. Soruyorum zannederim; ama 
«Tümü üzerinde görüşme yapacağım» diyorsunuz, bu
yurun. 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Cevabını vereyim mi 
efendim kendilerine. Belki kendilerinin kafasında te-
cessüm ettiremedikleri hususları ben açıklayamamı-
şımdır. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Konuş
sunlar, belki o zaman siz de cevap verme ihtiyacını 
hissetmezsiniz, mesele daha iyi anlaşılmış olur. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım; 
Bu geç saatte huzurunuzu işgal etmekten üzgü

nüm; ancak ne var ki, alışkın olduğumuz mevzuat 
düzenlemesine yeni bir biçim getiriyoruz. Kanunun 
tümüyle de olsa, bir fıkrasıyla da olsa, bir cümlesiy
le de olsa kaldırılan hükümlerdir... Kanunlar da kal
kar, fıkra da kalkar, fıkranın bir bendi de kalkar. 
Binaenaleyh, 34 ve 35 inci maddenin madde başlığı 
«Kaldırılan hükümler» olur. Harflerin yetmediği an
laşılıyor; çünkü (z) de bitmiş. Bu sefer rakamla ko
yarız; 1, 2, 3, 4; şu, şu kanunlar... En sonunda da, 
şu, şu kanunlar n şu hükümleri, demek suretiyle mad
de bütünlüğü temin edilmiş olur. «Kaldırılan hüküm
ler» başlığı geçtikten sonra, çok defa kanunlarda bak
tığımız zaman «Kaldırılan hükümler nelermiş?..» di
ye maddeye bakarız, bir ikinci maddeyi düşünme
yiz arkadaşlar. Hiçbir kanunda yoktur bu. Yeni bir 
ihdastır. Bu nedenledir itirazım; ama karar Yüksek 
Heyetinizindir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztürk. 
Sayın Eroğlu, buyurun efendim. 
HAMZA EROĞLU — Efendim, 2547 sayılı Üni

versite Kanununun 66 ncı maddesi yürürlükten kal
dırılan kanun ve hükümlerle ilgilidir. 66 ncı madde
nin 1 inci fıkrasını okuyorum : 

«1750 sayılı Üniversiteler Kanununun tümü ile 
aşağıdaki kanunların ve yükseköğretim kurumları ile 
ilgili diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri 
yürürlükten kaldırılmıştır.» 

Burada birtakım kanunlar sayılıyor ve bunlar 
kuruluş kanunları. Şu anda «Yürürlükten kaldırılan 

kanunlar» diye elimizdeki mevcut Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 34 üncü maddesinde yer alıyor. 

Şimdi soracağım soru şu : 
66 ncı maddenin 1 inci fıkrası «Bu Kanuna ay

kırı olmayan hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır» 
demekle diğer hükümler de şu ana kadar sürüyor 
da 34 üncü maddenin bu hükmüyle kuruluş kanunları 
bütünüyle mi kaldırılmıştır?.. Arz edebildim mi?.. 
Yani iki defa tekrar olmamış olması için açıklık ka
zandırılması bakırcından soruyu sordum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

Sayın Komisyon. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Önce Sayın Öztürk'e 
cevap vermek istiyorum efendim. 

Kendileri çok iyi bilirler. Bu alanda çok çalıştık
ları da ortadadır. Devlet Memurları Kanununu al
dıkları zaman arkasında 20 - 30 tane kanunun yü
rürlükten kaldırıldığını ve bunlar n tadadı bir şe
kilde ortaya çıktığını ve bütün kanunlarda kaldırı
lan hükümlerin yazıldığı bellidir. 

Aşağıdaki hükümlere gelince : Kendilerinin çok 
iyi bilmeleri gerekir; «7555 sayılı Sosyal Hizmetler 
Enstitüsü Kurulmasına Dair Kanunun, Sosyal Hiz
metler Akademisine ilişkin hükümleri...» Sosyal Hiz
metler Akademisi üniversiteye bağlanmışt r. Sosyal 
Hizmetler Enstitüsü Kurulması Hakkındaki Kanu
nun enstitü k smı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğının içinde kalmıştır efendim. Bu bakımdan hüküm
lerin bir kısmı caridir ve devam etmektedir. 

Teşkilat Kanununda, 2547 sayılı Kanunda doğru
dan doğruya üniversitenin işlerliğini düzenleyen, iç 
düzenini düzenleyen, rektörün görevini, dekanın gö
revini, enstitünün görevini ve onların bütün icraî du
rumlar nı organize etmektedir. Bu bir kanundur, bu 
sadece genel düzenleme ve kadro kanunları ile ilgili 
olan hususlardır. Bunda her ne kadar ikilem görü
lüyor ise de bu sadece «Kanunlar» olan kısmını, di
ğeri işlerliğini devam ettirdiğini açıkça gösterecektir. 
Bu bakımdan endişeye bir mahal olmadığı kanaatin
deyim. 

Muhterem hocamız bu konuları zaten içinde ol
dukları için gayet iyi bilirler efendim. 

Sayın Başkanım; 
Bir konuyu da ilave etmek istiyorum. «1172 sa

yılı Devlet Güzel Sanatlar Akademileri...» yazılmıştır, 
«...Akademisi Kanunudur» o. Buradaki, «leri» eki
nin olmaması gerekir, yanlışlık var efendim orada, 
bir de onu düzeltmek isterim. 
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Bir konu daha var efendim burada. Okuduğumuz, 
yürürlükten kaldırılan hükümlerde, «Kanun hükmün
de kararname» ifadesi bulunmaktadır. (Daha evvel 
düzeltmiştim efendim bunları.) «Hükmünde kararna
me» kelimeleri çizilecektir efendim. Komisyonumuz 
bu şekilde düzeltilerek kabul ettiği için matbaada 
böyle çıkmıştır efendim. 

O bakımdan, «Bu kanun kapsamına alınan» şek
linde olacak, yani «Kanun hükmünde» kelimesi çizi
lecektir efendim, 35 inci maddede. 

BAŞKAN — Efendim, daha 35 inci maddeyi gö
rüşmüyoruz. Şu anda 34 üncü maddeyi görüşüyoruz 
Sayın Komisyon. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Ben düzeltme bakımın
dan arz ettim efendim. 

BAŞKAN — Evet. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Bir konuyu daha arz 
etmek istiyorum efendim. 

Eğer bizce böyle bir tadat yapılmamış olsaydı şu 
anda bir önerge ile yeniden farkına vardığım z için 
düzeltmek zorunda kaldığımız bir hususa da gerek 
kalmayacaktı efendim. 

«1487 sayılı Boğaziçi Üniversitesi adıyla istanbul' 
da Üniversite Kurulması Hakkında Kanun ile ek ve 
değişiklikleri.» diye bir fıkramız var efendim orada. 
Bu fıkra (g) fıkrasıdır. Bununla ilgili bir önerge sun
muş bulunuyoruz Yüce Başkanlığ niza. 

Bu hususta da kısaca bilgi verdikten sonra konu 
nasıl olsa aydınlığa kavuşacaktır efendim. Hem de ar
kadaşlarımızın suallerine cevap olacaktır. 

Efendim, şimdi Boğaziçi Üniversitesinin özel bir 
Kanunu vardır; 1487 sayılı Kanun. Bu Kanunun 3 
üncü maddesini aynen okuyorum efendim : 

«Üniversitenin yetkili karar organları eğitim ve 
öğretim sistemi ile lisan konusunda bu Üniversitenin 
özellikleri göz önünde bulundurulmak suretiyle uy
gun gördüklerinde devam ettirmeye yetkilidir. 

Bu hüküm üç yıllık geçici süreye tabi değildir.» 
Bu Kanun yürürlüğe girdiği zaman üç yıl içerisinde 
Boğaziçi Üniversitesinin bütün personeli bu Kanu
na intibak etmişlerdir. Sadece bu lisan dersi oku
tanlar üç yıllık geçici süreye tabi olmam-şiardır. 

Şimdi, incelemekte olduğumuz bu Tasarıda da, 
burada eğer bu Kanunu ortadan kaldırırsak, 3 üncü 
maddenin devamlılığını da ortadan kaldırmış bulu
nuyoruz. 

O bakımdan buraya tırnak içinde, «Bu Kanunun 
3 üncü maddesi hükmü hariç» ifadesini koymak zo

rundayız. Bu da muhterem Hamza Eroğlu hocamızın 
da buyurdukları gibi, bir kısmı yönetimi düzenliyor, 
bir k sim kadroları kaldırıyor. Bu bakımdan, iki de
fa yazmak mecburiyeti hâsıl oldu. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler, 34 üncü madde ile ilgili önergeler 

var; okutuyorum efendim. 

Yüce Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz 41 sayılı Kanunun 34 

üncü maddesinin (g) fıkrasına parantez içerisinde aşa
ğıdaki hükmün eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Selçuk KANTARCIOĞLU 
Millî Eğitim Komisyonu 

Başkanı 

«Bu Kanunun 3 üncü maddesinin 2547 sayılı Yük
seköğretim Kanununa aykırı hükümler hariç.» 

BAŞKAN — Aynı mealde bir önerge daha var 
efendim; onu da okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Tasarının 34 üncü maddesi 

(g) bendinin aşağ daki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Ertuğrul Zekâi ÖKTE 

«(g) 1487 sayılı Boğaziçi Üniversitesi adıyla is
tanbul'da Üniversite Kurulması Hakkındaki Kanunun 
3 üncü maddesi hükmü saklı kalmak kaydı ile bu 
Kanun ile ek ve değişiklikleri.» 

BAŞKAN — Sayın Ökte, Sayın Komisyonun da 
gönderdiği önerge ile zannederim aynı mealde. Si
zin önergenize göre karşılamıyorsa söz vereceğim 
efendim, yok karşılıyorsa... 

ERTUĞRUL ZEKÂI ÖKTE — Efendim kısa bir 
söz verirseniz... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın ökte. Belki Komis
yon da anlam bak mından bu önergeye katılırsa... 

ERTUĞRUL ZEKÂİ ÖKTE — Yüce Meclisin 
Sayın Başkanı, saygıdeğer üyeleri; 

Genelde kaldırılan bir Kanunun bir fıkrasının ko
runması sözkonusu. Diyoruz ki, 1487 sayılı Kanunun 
3 üncü maddesi saklı kalsın. Sağolsunlar, Komisyo
numuz da meselenin üzerine eğilmişlerdir ve aynı 
mealde bir önerge de onlar vermişlerdir. 

Ayrıca, bildiğim kadarı ile Yüksek öğretim Ku
rulu da prensip itibariyle bu mevzuda bir karar oluş
turmuştur. Bu meselenin bu yüzüdür. 

1487 saydı Kanunun 3 üncü maddesinin çok önem
li bir mahiyeti vardsr. Eğer bu madde, bu Kanun or-
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tadan kalkarken saklı tutulmazsa, korunmazsa Bo
ğaziçi Üniversitesi diye bir üniversite maalesef de
vamlılığını yitirir, sürekliliğini yitirir ve içinden çıka
mayacağımız kadar büyük güçlüklerle karşı karşıya 
kalırız. Komisyonumuz bunu da çok iyi bilmektedir. 

Benim meselem, zabıtlara geçmesi ve özellikle 
sizin gibi yüksek bir huzurda bir gerçeği, şimdiye 
kadar hiçbir resmî ağızdan açıklanmamış bir gerçeği 
ifade etmemdir. 

Malumu âliniz Boğaziçi Üniversitesi Robert Ko
lejin yüksek kısmın n belirli bir eğitim süresinden 
sonra Türkiye Cumhuriyetine devletlerarası bir mü
nasebetle devri şeklinde kurulmuştur ve özellikleri 
kendi bünyemiz içerisinde, kendi özelliklerimizi de 
muhafaza etmek suretiyle bugüne kadar devam ettir
miştir. 

Bunun ana esası, ana sebebi Robert Kolejin yük
sek kısım açma yetkisinin kanunî olmamasıdır. Sık 
sık belki, çeşitli yerlerde «Efendim Amerika Devleti 
para bulamamış, Mütevelli Heyeti para bulamamış 
da devretmiş» sözleri gerçeği yansıtmaz. Robert Ko
lejin yüksek kısım açma yetkisi ne Lozan Anlaşma
sında mevcuttur, ne de herhangi bir devletlerarası 
ilişkide mevcuttur. Zamanı gelirse başka bir konuda 
bunların açıklamasnı yapacağız. 

Bu yetki bir bakanlar kurulu kararı ile kendile
rine verilmiştir. Bu sebeple, kanunen esasen boşlukta 
kalan bu yüksek kısım, 1970 ve 1971 yıllarından iti
baren de Türk hükümetlerinin çok ciddî tutum ve 
davranışları sonucu bir Türk üniversitesi haline ge
tirilmiştir. 

İşte, 3 üncü maddede saklı tutulan özellik bir 
yandan faydalı, gelişmiş birtakım özelliklerin muha
fazası, ayrıca bizim bünyemize uygun bir eğitim sis
teminin de devamıdır. Bunun yanında çeşitli kadro
lar, işçi meseleleri vesaire de bu maddenin içerisinde
dir. 

Onun için huzurunuzda tekrar Komisyonumuzun 
Sayın Başkanı başta olmak üzere bütün üyelerine 
saygı ve teşekkürlerimi bildirirken, Yüksek Öğretim 
Kurumuna ve Hükümetimize de bu anlayışları se
bebiyle teşekkürlerimi bildirirken, bu fıkrayı mutlak 
surette saklı tutmamızı ve arz ettiğim önerge muvace
hesinde oylarınızı takdim buyurmanızı saygılarla 
arz ederim efendim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın ökte. 
Sayın Komisyon, Sayın ökte'nin önergesini din

lediniz. Sizin de bu mealde bir önergeniz var. Buyu
run efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, arkadaşımızın 
önergesi biraz geniştir. Arkadaş mızın önergesinde 
2547 sayılı Kanuna belki aykırı hükümler çıkar ve 
uygulanır, diye yeniden üniversitelerin içerisinde ken
dilerini fildişi kulelere çekmemeleri konusunda, astro
nomik rakamlarla ücret vermemeleri konusunda «2547 
sayılı Kanuna aykırı olmamak şartıyla» kelimelerini 
koymak zarureti vardır burada. Çünkü onlar belli bir 
sözleşme yapacakları zaman; Devletin bir sözleşme 
düzeni vardır yabancı için veya yerli için; Bakanlar 
Kurulu kararı vardır; bazı dairelerden görüş almaları 
gerekir, bazı yerlerden izin almaları gerekir. Bu ba
kımdan bunların hepsini 2547 sayılı Kanun çerçeve 
içerisine almıştır. «2547 sayılı Kanuna aykırı hüküm
ler hariçtir» kelimelerini onun için koyduk efendim. 
Kendileri uyguladıkları zaman 2547 sayılı Kanuna 
aykırı hükümler çıkarsa, diye engellemek istiyoruz 
efendim, kalan maddede. 

ERTUĞRUL ZEKÂI ÖKTE — Malî hükümler 
bakımından gayet tabiî efendim. 

BAŞKAN — Sayın ökte, Komisyonun getirdiği 
metin de aynı şeyi mi ifade ediyor efendim? 

ERTUĞRUL ZEKÂI ÖKTE — Zaten hemen 
hemen aynı şeyleri söylüyoruz efendim. 

BAŞKAN — O zaman Komisyonun metnine ka
tılıyor musunuz Sayın ökte? 

ERTUĞRUL ZEKÂI ÖKTE — Evet efendim. 
KÂZİM ÖZTÜRK — Bir sorum var Sayın Baş

kanım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın öztürk. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Kararnamenin tarihi 20 

Temmuz 1982. Hükümet bu Kanun Hükmünde Ka
rarnameyi uygulayagelmektedir. Yeni bu Kararname 
kanuna dönüştürülürken evvelce çıkmış üniversite teş
kilat kanunları kaldırılmaktadır. 

Bir kısım özel hükümleri olan üniversitelerimiz 
vardır; Orta Doğu Teknik Üniversitesi gibi, Boğaz
içi Üniversitesi gibi. Hepsini yeni çıkan bu Kanunun 
içinde topluyoruz. Burada Boğaziçi'ne ait bir hük
mü mahfuz tutmanın gerekçesi Hükümetçe de ka
bul edilmekte midir? Bir zaruret midir? Bunu öğ
renmekte yarar vardır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; 
Bu çok önemli bir konudur ve ilgililer bu Ka

nun çıktığı andan itibaren ücretlerini dahi alamamak-
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tadırlar. Çünkü o kanun tamamen kaldırılmıştır. Bu 
bakımdan genel hükümlere tabi olmuşlardır. Halbu
ki bunların eskiden beri bir özel durumları vardır. 
Bizim teklifimiz özel durumların yaşatılmas yla ilgili
dir; yanlış anlaşılmasın efendim. Sayın Öztürk'ün söy
lediğinin tam tersidir; biz aynı kişilerin özel hakla
rının devamını; ancak 2547 sayılı Kanuna aykırı hü
küm taşımasın... Başka bir şey yoktur efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, Hüküme
tin beyanı... Komisyon Başkam malumunuz bizi tem
sil etmektedir. Uygulayıcı Hükümet ne diyor, ki re
yimizi ona göre kullanalım? 

BAŞKAN — Ayrıca Hükümetten de açıklama 
istiyorsunuz?.. 

Sayın Hükümet Temsilcisi, buyurun efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

NAZIM ÇÖKER — Efendim, teklif YÖK'ten gel
miştir ve Hükümet bunu bilmektedir ve Komisyonun 
bu kararına katılmaktadır. 

BAŞKAN — Ayrıca YÖK Temsilcisinin de bir 
açıklaması olacak mı efendim bu konuda? Sayın 
öztürk'ü tatmin etme bakımından efendim; buyurun. 

YÖK TEMSİLCİSİ GÜROL ATAMAN — Sa
yın Başkan; 

Bu maddenin en önemli nedenlerinden bir ta
nesi, Boğaziçi Üniversitemizde muhtemelen ileride 
2547 sayılı Kanunda ufak tefek bazı yeni beliren 
ihtiyaçlara göre bir düzenleme yapıldığında, eklen
mesi gereken noktalardan bir tanesidir ve fevkalade 
faydalı bir noktadır. 

3 üncü maddeye göre Boğaziçi Üniversitesi, ye
tişkin son sınıf öğrencilerini bir çeşit asistan yardım
cısı olarak çalıştırabilir ve ücret ödeyebilir. Spor sa
lonlarında, spor dallarında öğrencilere spor yaptıra
bilecek üst sınıf öğrencilerine, yetişmiş öğrencilere 
yine görev vermek suretiyle üniversitede öğrenciyi 
öğrenciyle eğitme şeklinde görev yaptırttığı zaman 
para ödeyebilir. Oysa bu diğer üniversitelerimizde 
mümkün değildir. 

Şimdi bu maddenin Boğaziçi Üniversitesinde kal
masında büyük yarar vardır. İleride böyle bir tek
lif huzurunuza geldiğinde, eğer onları da destekler
seniz, bunun bütün üniversitelerimizde yapılması çok 
büyük yarar sağlar. Çünkü, takdir edersiniz ki, bir 
spor faaliyeti yapılmak istendiği zaman bir üniversi
tede; sadece 1 veya 2 dalda olmayacaktır, 10, 12, bel
ki 15 dalda yapılacaktır. 30 - 40 tane spor antrenörü 
veya yetiştiricisi, (Antrenör diye pek ileri seviyedeki 
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bir elemanı istihdam etmeyelim) öğreticisi, uzmanı 
bulamayabilirsiniz. Oysa öğrencileri çok daha ucuz 
imkânlarla hem kullanır, hem onlara imkân sağlar, 
hem de daha küçük sınıfın öğrencilerini yetiştirme 
imkânına kavuşabilirsiniz. 

Bu madde bu tür işletmelere imkân verecek bir 
maddedir; yoksa üniversitenin diğer yönetimiyle il
gili en ufak bir sapma getirseydi kesinlikle biz YÖK 
olarak katılmazdık. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler; Sayın ökte Komisyonun getirmiş 

olduğu önergeye katıldıklarını beyan ettiklerinden, 
Millî Eğitim Komisyonunun huzurlarınıza getirdiği 
(g) fıkrasına parantez içinde bir hüküm eklenme
sine ilişkin bölümü kesin olarak oylarınıza sunuyo
rum efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI - - Bu açıklama
lardan sonra bir daha okutmak lütfunda bulunur 
musunuz Sayın Başkan?... 

BAŞKAN — Tabiî efendim, bir daha okutalım: 
«Bu Kanunun 3 üncü maddesinin 2547 sayılı Yük

sek Öğretim Kanununa aykırı hükümleri hariç...» 

BAŞKAN — Parantez içinde bir eklemedir, bir 
özel durum getirmektedir. 

Sayın üyeler, (g) fıkrasına bu parantez içindeki 
hükmün eklenmesini kesin olarak oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ke
sin olarak kabul edilmiştir efendim. 

Bu arada Sayın Bilge'nin ve Sayın Öztürk'ün iki 
maddenin birleştirilmesine ilişkin bir önergesi vardır, 
okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
34 ve 35 inci maddelerin birleştirilmesini arz ede

riz. 
Necip BİLGE Kâzım ÖZTÜRK 

BAŞKAN — Sayın Bilge, Zatıâliniz mi açıkla
yacaksınız efendim?... Buyurun. 

NECİP BİLGE — Efendim, biraz önce Sayın Öz-
türk bu hususta yeterli izahat verdi; ama bir nokta 
üzerinde bir daha durmak istiyorum. 

2547 sayılı Kanun dahi 66 ncı maddesinde, kenar 
başlığında; «Yürürlükten kaldırılan kanun ve hü
kümler» demek suretiyle hem kaldırılan kanunları, 
hem de kaldırılan hükümleri; yani bir kanunun bel
li bazı hükümlerini yürürlükten kaldırmayı bir tek 
madde içerisinde birleştirmiş bulunmaktadır ve bu 
yöntem de sadece 2547 sayılı Kanuna mahsus değil
dir. Diğer kanunlarda da durum bu merkezdedir, 
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Açalım Emekli Sandığı Kanununu, açalım Vergi 
Usul Kanununu veyahut da Gelir Vergisi Kanununu 
vesaireyi, hepsinde kaldırılan hükümler ve kanun
lar tek bir madde içerisinde belirtilmiş bulunmakta
dır. Burada da aynı yöntemin tatbik edilmesi umumî 
genel usule uygun olacaktır. 

Diğer taraftan, Sayın Öztürk dedi ki, acaba harf
ler bitti de onun için mi böyle yapıldı?... Kanımca 
harfler de bitmiş değildir. Çünkü orada sayılan harf
ler arasında (ç) harfi, (ö) harfi, (ü) harfi bulunma
maktadır. Onlar da ilave edildiği takdirde diğer 33 
üncü maddedeki kaldırılan hükümler kısmını da ora
ya ilave etmek pekâlâ mümkün olacaktır. 

Bunu arz etmek içlin söz almış bulunuyorum. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Önerge üzerinde söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Sayın Komisyon, Sayın Bilge ve Sayın Öztürk'ün 

önergesi üzerindeki görüşünüzü lütfen açıklar mısı
nız efendim?... 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, yukarıdan 
itibaren (a, b, c) harflerini sıralamak suretiyle 35 
inci maddeyi de kaldırıp aşağıda bir harf koymak 
suretiyle birleştirmek daima mümkündür. Umumî he
yet uygun gördüğü takdirde derhal değiştirebiliriz 
efendim, önergeye katılıyoruz efendim. 

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

NAZIM ÇÖKER — Teknik bir düzenlemedir, katı
lıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 34 ve 35 inci madde
lerin birleştirilerek 34 üncü madde olarak düzenlen
mesi hususuna gerek Hükümet ve gerekse Komisyon 
katıldıklarını beyan etmişlerdir. 

Kesin olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.. Kesin olarak kabul edilmiş
tir efendim. 

Her iki maddeyi bu biçimiyle.. 
. ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Sayın Başkan, bir sorum 
var müsaade edersniz. 

BAŞKAN — Sayın Başbuğ, buyurun efendim. 
ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Efendim biraz evvel yap

tığımız ilave ile Boğaziçi Üniversitesine bir imkân 
tanıdık. Ben, eğer yanlış bilmiyorsam, aynı uygula
ma Orta Doğu Teknik Üniversitesinde de var. Aca
ba niçin oraya aynı imkânı tanımıyoruz? Bunu ce
vaplamalarını istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başbuğ. 
Buyurun Sayın Komisyon. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, 1487 
sayılı Kanunu aynen okumuştum. Orta Doğu Teknik 
Üniversitesinin Kanununda böyle bir hüküm yok 
efendim. 3 üncü madde aynen şöyle söylüyor : «Üni
versitenin yetkili karar organları eğitim ve öğretim 
sistemiyle lisan konusunda bu üniversitenin özellikle
rini göz önünde bulundurmak suretiyle uygun gör
düklerini devam ettirmeye yetkilidir.» Altında esas 
fıkra şu : «Bu hüküm üç yıllık geçici süreye tabi de
ğildir.» Bu caridir efendim, öbürlerinde böyle bir hü
küm yoktur. Bu son üçüncü fıkrada bunun yaşatıl
ması gerekiyordu, o bakımdandır; yani onun özel
liği vardır. Orta Doğu ile bunun hiç alakası yoktur 
efendim. Orta Doğu'nun Kanununda böyle bir hü
küm bulunmadığı için, bu Kanun kalkınca bu hü
kümle çalıştırılan kişiler açıkta kalacağı için, onlara 
bir imkân gelsin diye bu düzenlemeyi yapmış bulu
nuyoruz. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Bilge, buyurun. 
NECİP BİLGE — 35 inci maddenin ikinci fık

rasında, «Bu Kanun hükmünde kararname» tabiri ge
çiyor... 

BAŞKAN — Özür dilerim Sayın Bilge, Komis
yon Başkanı tümü üzerinde açıklama yaparken bazen 
baskı hatası olduğunu beyan ettiler; nitekim orada ba
kın (r)'de de «Devlet Mühendislik ve Mimarlık Aka
demisi' diye yanlış geçmişti, düzelttiler; bunun da Hü
kümet teklifi gibi sehven basıldığını söylediler. Ge
rekli düzeltmeler yapılmış efendim orada. Zaten her 
iki maddeyi veriyorum, bir tek madde olarak, 34 üncü 
madde olarak düzelteceksiniz ve hemen herhalde ve
receksiniz. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Hemen vereceğiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, bu nedenle geçici maddelere, yani 

Dördüncü Bölüme geçmeden evvel bir ek madde ek
lenmesine ilişkin önerge vardır, okutuyorum efendim : 

Yüksek Başkanlığa 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında Ka

nun Hükmünde Kararnameye bir ek madde eklen
mesini arz ve rica ederiz. 

Saygılarımızla. 
«Ek madde : 
Türk İnkılap Tarihi veya Atatürk İlkeleri ve İn

kılap Tarihi Enstitüsü bulunmayan üniversitelerde 
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Atatürk tikeleri ve înkılap Tarihi Enstitüleri kurma
ya Yükseköğretim Kurulu yetkilidit.» 

Hamza EROĞLU Necip BİLGE 
M. Fevzi UYGUNER Utkan KOCATÜRK 

Bekir TÜNAY Nihat KUBİLAY 

•BAŞKAN — Sayın Eroğlu, bir açıklama yapa
cak mısınız efendim? 

HAMZA EROĞLU — Yapacağım efendim. 
BAŞKAN — 'Buyurun efendim. 
HAMZA EROĞLU — Sayın Başkanım, sayın 

arkadaşlarım; 
Böyle bir hükmün Kanun Hükmünde Kararna

mede yer almasının çeşitli nedenleri vardır; bunları 
sırasıyla arz ediyorum. 

Önce, enstitü nedir?.. Enstitü, Yüksek Öğretim 
Kanununa göre, «Üniversitelerde ve fakültelerde bir
den fazla benzer ve ilgili bilim dallarında lisansüs
tü eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama 
yapan bir birimdir.» 

Yine Yüksek Öğretim Kanununun amaçlarla il
gili 4 üncü maddesinin (a) fıkrasını arz ediyorum : 

«Yükseköğretimin amacı; 
a) Öğrencilerini Atatürk İnkılapları ve tikeleri 

doğrultusunda, Atatürk Milliyetçiliğine bağlı» diye 
Kanun metninde yer almaktadır. Aynı Kanunun 5 
inci maddesinin «Ana ilkeler» kısmında, yine (a) 
bendi : «Öğrencilere Atatürk İnkılapları ve İlkeleri 
doğrultusunda Atatürk Milliyetçiliğine bağlı hizmet 
bilincinin kazandırılması sağlanır, denilmektedir. 

Şimdi, meseleyi bu şekilde arz ettikten sonra, 
geçen gün burada yapılan bir açıklamada Yüksek 
Öğretim Kurulu adına konuşan çok kıymetli arka
daşımız Sayın Prof. Karhan, «Üniversitelerin esas 
itibarıyla iki ana bilim dalından kurulduğunu, kla
sik üniversitelerde fen-edebiyat fakültelerinden bu 
üniversitelerin oluştuğunu» ifade ettiler. 

Bizim üniversitelerimizin özellikleri, fen-edebiyat 
dalının yanısıra, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
nin bütün yükseköğretim kuruluşlarında okutulmuş 
olması nedeniyle, bütün üniversitelerimizde ve Yük
seköğretim Kanununun «Amaçlar ve Ana İlkeler» 
kısmında belirtildiği üzere, Atatürk İlkeleri ve İnkı
laplarının, hem öğretim ve eğitiminin hem de bi
limsel araştırmasının yapılması esastır, temel hedeftir. 

iBuna göre arzumuz, bütün kurulan üniversitelerde 
(Tabir Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkın
daki Kanunda geçmektedir) «Atatürk İlkeleri ve İn
kılap Tarihi Enstitüsü kurulması» şeklindedir. An
cak, Kanunla kurulan Ankara Üniversitesine bağlı 

Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü hariç, (O «Türk İn
kılap Tarihi» diye adlandırılıyor) diğerleri «Atatürk 
İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü» diye sayılı bir
kaç üniversitemizde yer almaktadır. Boğaziçi Üniver
sitemizde yer almaktadır; burada yüksek huzurları
nızda İstanbul Üniversitesi bu mazhariyete erişmiş
tir, Ankara'da Hacettepe Üniversitesinde vardır. An
kara Üniversitesinde vardır; bunun dışında diğer üni
versitelerimizde yoktur. Mesela İzmir'de iki üniver
sitemizde yoktur. Hedef, hepsinde kurulmasıdır. 
Ancak, bütün üniversitelerimizdeki kurulmasının tek
nik güçlükleri dikkate alınarak, enstitü kurulması 
da bir kanunî düzenlemeyi gerektirdiğinden, biz bu 
Kanunla yetkinin yükseköğretim kurumlarına veril
mesini uygun bulduk. Bu yetkiyle Yükseköğretim 
Kurulu, gerek teknik eleman, gerek öğretim ihtiya
cını da dikkate alarak kursun dedik. Bu, aynı zaman
da Yükseköğretim Kurulunun faaliyetlerini de kolay
laştıracaktır, aynı zamanda Yükseköğretim Kanunu 
hedeflerine 'bizi kısa zamanda ulaştıracaktır. 

Önergemizin kabulünü saygılarımla Yüksek He
yetinizden rica ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 
Sayın üyeler önerge üstünde söz isteyen?. 
Sayın Kırcalı buyurun efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Efendim, be

nim anladığım kadarıyla, üksek'öğretim Teşkilatı Ka
nunu, şimdi incelemekte bulunduğumuz Kararname, 
mümkün olduğu kadar 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanununa paralel hükümler getirmek maksadıyla 
kaleme alınmış, bu istikamette gelişmiştir. Hükümler 
de bunu tekrar ediyor; «14 üncü maddesinde, 20 nci 
maddesinde falan...» diye. 

Şimdi, Sayın Eroğlu'nun önergesiyle t>iz 5 inci 
maddenin (f) fıkrasını değiştiriyoruz. Enstitülerin ku
rulmasını bir kanun mevzuu olmaktan çıkarıyor, doğ
rudan doğruya YÖK'e 'bırakıyoruz. Ben bunu isa
betli bulmuyorum. Kanunun maksadına uygun düş
müyor benim kanıma göre. O sebeple, enstitü ku
rulması da gene aynı şekilde Kanunda olduğu şe
kilde düşünülerek, taşınılarak yasama meclisinden 
çıkarılmasında, hele Atatürk için çıkarılacak projele
rin tümünde bu titizliğe daha çok riayet edileceğine 
inanıyorum; bu değişikliği isabetli bulmuyorum. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Yani, aleyhinde konuşmuş oldunuz önergenin. 
Sayın Komisyon, Sayın Eroğlu'nun önergesi üze

rindeki düşüncenizi öğrenebilir miyiz efendim? 

— 567 — 



Danışma Meclisi B ; 42 13 . 1 . 1983 0 : 2 

'MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, Sayın 
Kırcalı'nın da buyurdukları gibi, YÖK'de aynı gö
rüşte; biraz önce arkadaşlarımızla bu konuları gö
rüştük. Elbetteki her üniversitede böyle bir enstitü
nün kurulması herkesin istediği şeydir; fakat Kanuna 
aykırı bir hüküm koyacağız bu maddeye, bir ek mad
de koyacağız; yani YÖK'ün getirdiği kanun, kendi 
Kanununa ters olacaktır. Bu bakımdan katılamıyoruz 
efendim, 

BAŞKAN — Katılamıyorsunuz. 
Sayın Hükümet Temsilcisi, siz katılıyor musu

nuz? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

NAZIM ÇÖKER — Sayın Başkan; 
Gerekiyorsa Atatürk inkılap ve tarih kürsüleri

ni çoğaltalım; fakat kanunla çoğaltalım. Kanunun 
sistematiğinde bir değişiklik yapılması, Yüce Genel 
Kurulun takdirlerine arz olunur. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın üyeler; Sayın Eroğlu'nun önergesine Hü

kümet ve Komisyon katılmadıklarını beyan etmişler
dir, 

önergenin dik'kate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Dikkate alınması kabul edilmemiş
tir, 

Sayın Kırcalı, bir önergeniz vardı. Daha evvel 
arz etmiştim, gerekli açıklamayı Komisyon yapmış
tı; o nedenle önergenizi işleme koymuyorum efen
dim. Yani «Kanun Hükmüride Kararname» yeri
ne «Kanun» denmesini öneriyorsunuz; işleme koy-
muyorumi 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Evet, tabiî. 
'BAŞKAN — Sayın üyeler; geçici madde l'i oku

tuyorum : 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Geçici Hükümler 
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanun kapsamına 

giren yükseköğretim kurumlarının, rektör yardımcı
ları, fakülte dekanları ve yardımcıları, enstitü ve yük
sekokul müdürleri ve yardımcıları ile bölüm, anabi-
lim, anasanat, bilim ve sanat dallarının başkanları
nın 31 Ağustos 1982 tarihine kadar atanmaları; üni
versitelerarası Kurul ile Yükseköğretim kurumlarının 
organlarının seçim ve teşkili 30 Eylül 1982 tarihine 
kadar; yapılır, 

'Bu Kanun ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 
kapsamına alınan yükseköğretim kurumlarında; bö-

| lüm, bilim ve 'sanat dallan yönetimi ve çeşitli kurul
ların teşkili için; öğretim üyesi sayısı yeterli olma
ması halinde 31 Aralık 1987 tarihine kadar öğretim 
görevlileri görevlendirilebilir. 

Yükseköğretim kurumlan personel ve kadro ka
nunları çıkıncaya kadar sanatçılar öğretim üyesi ve
ya öğretim yardımcısı olarak bu kadrolar veya bu 
kadrolar karşılık gösterilerek atanabilirler. Bu ele
manların alacakları aylık ve ücretler 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun değişik ek geçici 16 ncı 
maddesine dayanılarak Bakanlar Kurulunca kabul 
edilen ve edilecek ücretlerden daha az olduğu tak-

I dirde aradaki fark kendilerine tazminat olarak öde
nir. Bu elemanların Kültür Bakanlığı tarafından 
puanlama suretiyle tespit edilen eşdeğerlik her grup 
için Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. Bu 
elemanlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
değişik ek geçici 16 ncı maddesine göre de üksek-
öğretim Kurulu onayı ile üniversitelerce sözleşmeli 

I olarak istihdam edilebilirler. 
BAŞKAN — Geçici 1 inci madde üzerinde söz 

I isteyen sayın üye?.. 

CAHİT TUTUM — Söz istiyorum. 
MUHSİN ZEKÂÎ BAYER — Ben de söz isti-

I yorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Sayın Tutum, Sayın Bayer söz is

tiyorlar, 
Sayın Tutum, buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
I Aslında, 2547 sayılı Kanunun sancılarının, bir 

ölçüde, bu kurumları düzenleyen teşkilat kanunları-
I na yansımaması mümkün değildir. «Yükseköğretimde 

çok başlılığı kaldırdık ve bununla çok önemli bir re-
I form gerçekleştirdik» diyenlerin, bütün yükseköğre-
I nimi bir çatı altında yapay olarak, zorlayarak top-
I lamış olmalarının sancısı daha her halde çeyrek yüz-
I yıl devam edecektir. 

I Şu anda Teşkilat Kanununun son maddelerine 
I gelmiş bulunuyoruz. Hemen belirteyim ki, ben ge-
I cici 1 inci madde vesilesiyle söz alırken asıl üzerin-
I de duracağım nokta, Hükümete verdiğimiz Yetki Ka-
I nunu çerçevesinde bu yetkilerin isabetle kullanılıp 
I kullanılmadığının ve veriliş amacına, kapsamına ve 
1 ilkelerine uygun bir biçimde kullanılıp kullanılmadı-
I ğının irdelenmesi olacaktır. Geçici 1 inci madde bu-
I na imkân vermektedir. 
I Yetki Kanunu, hatırlayacağınız gibi, kamu ku-
I rum ve kuruluşlarının kuruluş görev ve yetkilerinin 
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düzenlenmesine ilişkindir. Kurum ve kuruluşların gö
rev, yetki, teşkilat ve kadrolarının düzenlenmesi ön
görülmüştür. Ana ilkede bizim açımızdan önemli 
olan, yeniden düzenlemeler nedeniyle, yeniden teş
kilatlanmalar nedeniyle kamu görevlilerinin özlük 
ha'klarında, özellikle ödeme rejimlerinde, tersine, 
olumsuz etkilerin giderilmesi ve dolayısıyla eski hak
ların saklı tutulması ilkesinin benimsenmiş olması
dır. 

Yetki Kanununda yeniden düzenlemeler nedeniy
le Hükümet Yetki Kanunu çerçevesinde oldukça bü-
kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve 
tazminat haklarının, yeni görevlerinde kaldıkları sü
rece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulacağı ilkesi 
benimsenmiştir. O halde; getirilen hükümlerin, Yet
ki Kanununda Hükümete vermiş olduğumuz yetki 
çerçevesi içerisinde olup olmadığını irdelemek şim
di bizlere düşmektedir. 

'Evvela, benim kanımca, teşkilatlanma vesilesiy
le Hükümet Yetki Kanunu çerçevesinde oldukça bü
yük çaba harcamış ve günlerden beri tartıştığımız Ka
nun Hükmünde Kararnameyi çıkarmış bulunmakta
dır; ancak Teşkilat Kanunu vesilesiyle geçici mad
delere gelindiğinde, bu düzenlemenin ve bu düzenle
meyle getirilen geçici hükümlerin niteliği itibarıyla 
bir teşkilat düzenlemesi niteliğinde olmadığını ve 
personel rejimine, özellikle ödeme rejimine ilişkin bir
çok hükümlerin yer aldığını gördük. Hükümete ver
diğimiz yetki, personel ve ücret düzenlemesi yetkisi 
değildir. Ne verilmiştir?.. Teşkilat düzenlemesi yet
kisi verilmiştir. Teşkilat düzenlemesi vesilesiyle orta
ya çıkacak olan mağduriyetlerin önlenmesi için «sak-
lılık» ilkesi öngörülmüştür. 

Hükümetimiz, Kanun Hükmündeki Kararname 
yetkisini kullanırken, bana göre, bir ölçüde amaç, 
kapsam ve ilke dışına çıkmıştır. Bunun birinci ör
neği, geçici 1 inci maddeden sonra gelen, Hükümet 
Tasarısındaki 2 nci maddedir veya geçici 9 uncu 
maddedir. Bunlara sırası geldiğinde ayrıca değinece
ğiz. Yani, Hükümet kendisine bir kariyer düzenleme
si yetkisi vermediğimiz halde, kariyere ilişkin, sta
tüye ilişkin bazı düzenlemeler yapmaya kalkmıştır. 
Geçici 9 uncu madde bunun tipik örneğidir. 

Şimdi, Komisyonumuz, günlerden beri büyük bir ı 
sabırla, bizim eleştirilerimizi büyük bir hoşgörüyle 
kabul etmekte ve yapmış olduğu mesainin savunma
sını bizler adına ve bizlere karşı yapmaktadır. Bu 
bakımdan takdirle karşılıyorum. Aslında Komisyonu
muz, maalesef belki pratik zorunluluklar, belki de j 
gerçekten ihtiyacın zorlamasıyla, aslında Kanun j 
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Hükmünde Kararnamede yer almayan; yani Hükü
metin öngörmediği bazı alanlarda da düzenleme yap
mak zorunda kalmıştır. 

Biz, bir yandan Hükümete verdiğimiz yetkinin 
Hükümet tarafından amacına uygun olarak kullanı
lıp kullanılmadığını irdelerken, öbür yandan Komis
yonumuz, kuşkularımızı daha fazla arttıracak biçim
de bu amaç, kapsam ve ilke dışına çıkıcı hükümlere 
yer vermiştir. Komisyonumuz zaman zaman kariyer 
uyarlamasına teşebbüs etmiş, zaman zaman ücret, 
tazminat ve yanödemeleri düzenlemeye kalkmış, ba
zen de bütçe tekniğini ilgilendiren bazı önemli hü
kümler getirmiş ve nihayet, 1765 sayılı Üniversite 
Personel Kanununun dolaylı bir şekilde değiştirilme
sine müncer olacak bazı değişikliklere de yer vermiş
tir. 

Hemen belirteyim ki, Komisyonumuz bunu ya-
pafken hangi gerekçelere dayandığını yazılı belge ha
line getirmiş olsa idi, belki eleştirimizi daha sağlıklı 
bir şekilde yapabilirdik. Üzülerek belirteyim ki, Ko
misyonumuzun ağır yükü belki kendilerinin böyle bir 
çalışma veya böyle bir redaksiyon yapmasına im
kân vermemiştir. Ama hemen belirtelim; bu tür ka
lıcı belgeler daima yazılı cümlelerle ancak izlenilebi-
lir, 

Bakınız, Komisyonumuz geçici 1 inci madde için, 
«Geçici 1 inci maddeye aşağıdaki fıkra üçüncü bir 
fıkra olarak eklenmiştir» diyor ve eklediği fıkrayı 
olduğu gibi geçirmiş. Daha sonra «Geçici 2 nci mad
de metinde görüleceği gibi yeniden düzenlenmiştir...» 
diyor. Onu, biz görüyoruz; ama neden öyle düzen
lemeye gerek görmüştür?.. Bunları açıklamış olsay
dı, belki pratik bazı sıkıntıların mevcut olduğunu, 
2547 sayılı Kanunun geçici hükümlerinin çok ace
leyle kaleme alındığını daha iyi anlayacak ve Meclis 
olarak, belki de sıkıntının yeniden giderilmesinin ça
relerini arayacaktık. Komisyonumuz bu fırsatı bize 
vermemiştir; ama bir mesai yapmıştır, takdirle karşı
lamak gereikir, 

Şimdi, 2547 sayılı Kanun, esas itibarıyla kariyeri 
düzenlemiştir; ancak ücret rejimi konusunda 1765 
sayılı Üniversite Personel Kanunundaki hükümlere 
büyük ölçüde bağlı kalmıştır ve kuşkusuz onun de
ğiştirilmesini de öngörmektedir. 

2547 sayılı Kanun, yeni teşkilat kanunu çıkarıl
masını öngörmüş, teşkilat kanununu çıkardıktan son
ra ortaya çıka'bilece'k olan birtakım aksaklıkları ön
ceden öngörmesi mümkün olmadığı için, sadece ge
nel bazı geçici hükümlerle bunu karşılamak zorun-
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da kalmış; ama Kanun Hükmündeki Kararname bu j 
boşlukları bir ölçüde gidermek endişesiyle geçici mad- I 
deler tedvin etmiştir. Demin söylediğim gibi, bu ge
çici maddeler, amacın dışına kayan bazı hükümler 
dışında, oldukça kendi içinde tutarlıdır. Ancak Ko- I 
misyonumuz, yaptığı değişikliklerle sanıyorum ki, 
evvela Anayasanın bildiğimiz, kanun 'hükmünde ka
rarnamelerin neleri kapsayabileceği ve 'bunların na
sıl görüşülüp hangi muhtevada düzenlemelere konu 
ola'bileceğini belirten 91 inci maddesini zorlamıştır. 
Bildiğiniz gibi, Anayasanın 91 inci maddesine göre, 
kanun hükmünde kararnameler Büyük Millet Mecli
sine sunulduktan sonra, Meclis bunu ya reddeder ya 
kabul eder veya değiştirerek kabul eder. Değiştirerek 
kabul ettiği maddeleri de, Resmî Gazetede yayınlan
dığı tarihten itibaren yürürlüğe gireceğini apaçık ola
rak belirtir. 

Ayrıca, Komisyonumuz bir noktada da sanıyorum 
ki, Anayasanın yeni uygulanması nedeniyle belki de I 
Anayasa hükümlerinin tam anlamıyla, bütünüyle yü
rürlükte olmadığını varsayarak, bir miktar bunun 
Üzerinde durmak gereğini belki duymamış olabilir. 

'Bildiğiniz gibi, kanun hükmünde kararnameler 
Meclislerde incelenirken, bir kararname yetki süresi 
sona ermeden önce inceleniyorsa, yetkinin devam 
edip etmeyeceği konusunda da fikrini belirtmek zo
rundadır Meclisler. Diyecektir ki, «Kararname yet
kinizi kullandınız, biz bunu onayladık, değiştirerek 
kabul ettıle; bu yetkinizi bundan sonra size daha ev
vel verdiğimiz yetkiye kadar devam ettirin veya bu 
andan itibaren bitmiştir.» Tabiî, bunu şu anda bizler 
de diyebiliriz; ancak öyle görünüyor ki, Anayasanın 
çok amir bir hükmü; Hükümetlere kanun hükmün
de kararname yetkisi verilirken, birden çok kanun 
hükmünde kararname çıkartıp çıkartmayacağının da 
kanunda belirtilmesi gerekiyor. 

Tabiî, bizim yetki verdiğimiz tarihte yeni Ana
yasamız yürürlükte olmadığı için bu imkânı yoktu 
ve hemen işin niteliğine bakarsanız, kanun hükmün
de kararname birden çok çıkacaktır, nitekim bir ta
nesi gelmiştir. Bunun yanında, belki bir düzine daha 
kanun hükmündeki kararnameyi bekleyebiliriz; en 
azından Ağustosa kadar veya Temmuza kadar. I 

Şimdi, Ek Geçici 1 inci madde ne diyor?.. Ek Ge- I 
cici 1 inci Maddenin birinci fıkrası Kanun Hükmün- I 
deki Kararnamenin aynısıdır, ikinci fıkrası da he- I 
men hemen aynıdır. Geçici 1 inci Madde üçüncü fık- I 
rasında yeni bir unsur getiriyor. Sistemin organik bii- I 
tünlüğü içerisinde Hükümet Kararnamesinde yer al- | 
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mayan bu hükmü, kişi anlamakta hemen güçlük çe
kebilir-

Nitekim, benim anladığım kadarına göre, Geçici 
1 inci Maddenin üçüncü fıkrasının Devlet sanatçı
ları Ve sanatkârlarını ilgilendirdiğini tahmin ediyo
rum. Çünkü, birdenbire «... sanatçı» diye başlıyor, 
ne olduğunu anlayamıyorsunuz : «Yükseköğretim 
kurumları personel ve kadro kanunları çıkıncaya 
kadar sanatçılar...» diyor ve «... öğretim üyesi veya 
öğretim vardımcısı olarak bu kadrolara veya bu kad
rolar karşılık gösterilerek atanabilirler.» diyor. 

Tabiî, şimdi burada «sanatçı» deyimi kullanıldı
ğına göre, Devlet Memurları Kanununun 16 ncı mad
desinde, gerek matlabında, gerekse içeriğinde yazılı 
olan sanatçıların kastedildiğini anlamak mümkündür; 
ben de öyle anlıyorum. Dolayısıyla, belki tashih et
mek gerekirse böyle bir açıklama yapmak gerekebi
lir; ama öğretim üyesi veya öğretim yardımcısı ola
rak atanmaları nasıl olacak?.. O, yeni bir unsur. Çün
kü, «öğretim üyesi» deyimi çıplak olarak çok fazla 
bir anlam ifade etmiyor; üniversite, yükseköğrenim 
statüsü içerisinde «öğretim üyesi» sıfatını kullandığı
nız zaman, ancak 2547'de bu sıfatın tanımlarına bak
manız gerekir. Ona baktığınız zaman, 2547 sayılı Ka
nununun 3 üncü maddesinde öğretim üyesinin tanımı 
yapılmıştır : «Profesör, doçent ve yardımcı doçent» 
tir. Dolayısıyla, acaba burada «sanatçı» olarak bah
settikleri kimseler profesör, doçent ve yardımcı do
çent gibi, o sıfatı taşıyan kadrolara nasıl atanacak
lar?.. Bu yeni bir dönem, geçici bir dönem için ön
görülebilecek bir şey olsa bile, özel bir itina ve özel 
bir hukukî formülasyon gerektirebilir. Karşılık gös
terilebilir; ama o kadroya atanma çok spesifik bir 
formülasyonu gerektir. 

Daha sonra fıkra, ücret düzenlemesine gelmekte
dir. Aslında, 2547 sayılı Kanun bu ücret meselesini 
halletmiştir. Tabiî uygulamada hızlı, ekspres bir şe
kilde çıktığı için bazı zorluklar olabilir. Bunların ne
ler olduğunu bilemiyorum; ama Geçici 10 ve 11 inci 
maddeler ücret sorununu halletmiştir : «Haklar, her 
türlü ücretler saklıdır.» demiştir, zaten başka türlü ol
masına gerek yok. Diyelim ki, üç bini aşkın öğretmen 
yeni üniversiteler çatısı içerisindeki yükseköğrenim 
kurumları çatısı içerisine alınınca, kadrolarıyla bera
ber aynı görevleri devam ediyor, hizmetlerinde her
hangi bir değişiklik yok; o halde ücretlerinde hiçbir 
değişiklik olmaması lazım. 

Bunun dışında birtakım ücret düzenlemeleri talep 
etmek, işte o bizim verdiğimiz yetkinin kapsamı dı
şına çıkmak anlamını taşıyabilir. 
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Tabiî baktığınız zaman ifade belki çok hızla ka
leme alındığı için, «Bu elemanların Kültür Bakanlığı 
tarafından puanlama suretiyle tespit edilen eş değer
lik, her grup için Yüksek Öğrenim Kurulu tarafından 
belirlenir» diye son derece esrarengiz, en azından ilk 
bakışta anlaşılması güç; ancak üstündeki tülü açtık
tan sonra anlayabileceğimiz ifadelere de rastlıyoruz. 
Bu eş değer nedir?.. Neyin eş değerliği?.. Puanlama 
nedir?.. Ne puanlaması?.. Bunlar bilinmiyor. 

Daha sonra öğretim yardımcılarını sözleşmeyle 
kullanma : Devlet Memurları Kanununun 16 ncı mad
desine göre, «Yükseköğretim Kurulu onayı ile üni
versitede sözleşmeli olarak istihdam edilebilir.» Şim
di, üniversitelerde sözleşmeli personelin nasıl istihdam 
edileceği 2547 sayılı Kanunun 32 nci maddesi belirt
miş. Şimdi burada neden onu getirir bilinemez?.. 

Şimdi bu gerekçeler karşısında şu söylenebilir : 
Acaba ne yapabiliriz?.. Eğer ortada bir intibaka git-
meyecekseniz (Ki, intibak fevkalade zamanı ve ihti
sası, özel ihtisas komisyonlarının çalışmasını gerek
tirir) yani 1973'de yapıldığı gibi bir üniversite intiba
kına gitmeyeceksiniz, intikal söz konusu olabilir. İn
tikalde ise, aslolan, intikal edenin statüsünde herhan
gi bir değişiklik yapmamaktır ve gerek ücret ve ge
rek özlük haklarında en ufak bir geriye gidişe mü
saade etmemektir; intikal budur; ama onun ötesini 
aşarak intibaka yöneldiğiniz takdirde, o zaman hem 
yetki bakımından bir zorlamayla hem de sanıyorum 
ki, son derece geniş perspektifli bir bakışı ve değer
lendirmeyi gerektirir. 

Sanıyorum, bugün 2547 sayılı Kanun çıktıktan ve 
uygulanmaya başladıktan sonra, intibak açısından son 
derece önemli bir değerlendirmeye ihtiyaç vardır ve 
olacaktır bu. Şimdi böyle çekingen, ürkek, bir iki böy
le bilinmeyen fıkralar koyarak; ancak koyanların bel
ki bilebileceği ölçüde, çünkü bilemeyiz biz ayrıntılı 
hükümlerin içine giremeyiz, girdiğimiz takdirde zaten 
teknik düzenlemelerdir, pek kolay kolay anlayama
yız. Bu şekilde düzenlemeye gitmek sakıncalı; eğer 
Hükümetimiz; hakikaten bir intibak sancısı varsa 2547 
sayılı Kanun uygulanmasında, derhal bir kanun tasa
rısı getirmelidir. Eğer biz Hükümete, kanun hükmün
de kararnameyle özlük hakları ve kadro düzenlemesi 
dışında, özlük hakları ve ücret rejiminde düzenleme 
yetkisini vereceksek, o ayrı bir konudur; ama onun 
dışında sanıyorum ki, YÖK ve Hükümet, süratle in
tibak esaslarıyla ilgili acele birtakım hükümleri ge
tirmesi lazım. Yoksa «Filan süreyi şu kadar uzattım»; 
yahut «Bekleme sürelerini şöyle kısalttım» yahutta 

«Kadroları evvelce Millî Eğitim Bakanlığındaydı 
YÖK'e almıştım, şimdi YÖK'te değil de Millî Eği
tim Bakanlığında yine kalacak, kadrolarıyla ilişkile
ri kurulacak»; yani bu türlü şeyler fevkalade ince, 
teknik çalışmaları gerektirir. 

O bakımdan, benim istirhamım, eğer Komisyon 
ısrarlı değilse Hükümet metniyle iktifa edelim, Hü
kümetin Kanun Hükmünde Kararname metni o ba
kımdan sanıyorum ki, daha kabul edilebilir, en azın
dan Hükümet Teklifinde şu anda görebildiğimiz bir 
iki sakıncalı geçici hüküm dışında, yetki dışına çok 
fazla taştığını belirten bir nitelik gözükmüyor, benim 
dokunduğum bir iki nokta hariç; ama biz bunu yay
gın hale getirirsek, sanıyorum ki, işin içinden çıkıl
maz bir duruma getirmiş oluruz sorunları. 

Sabrınız için teşekkürler, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür edeim Sayın Tutum. 
Sayın Bayer, buyurun. 
MUHSİN ZEKÂl BAYER — Efendim, Sayın Ca

hit Tutum, çok veciz ve bilimsel şekilde benim açık
layacağım konuları açıkladığı için, söz almaktan vaz
geçiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Komisyon, geçici madde bir üzerinde bir 

açıklamanız olacak mı efendim, cevap olarak?... 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Tabiî efendim. 
Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; 
Ümit ederdim ki, personel konusundan bu kadar 

bilgisi olduğunu herkesin takdir ettiği arkadaşım, bu 
düzenlemeyi yerinde görsün veya bize bir şeyler ge
tirsin veya getirdiklerimizi çürütebilsin. Çök ümit edi
yordum, maalesef bunu bulamadım; çünkü arkadaş
larımın sadece üç dört noktasını elime aldım, o za
man kusura bakmayın, önergeyi yazıp bir an önce 
sizlerin sabrını tüketmemek için halletmekle meşgul
düm. 

Birincisi, Kanun Hükmündeki Kararnamenin sı
nırının dışına çıkılmamıştır. Çünkü, okunursa ora
da yeniden düzenleme olarak verilmiş olan şeyde, ka
tiyen kadro olmayacaktır, ücret olmayacaktır diye 
bir konu yoktur efendim. Evvela, bunun hepimiz ta
rafından çok iyi bilinmesi gerekir. 

Yarın, Hükümet bir Kadro Kanunu getirecektir, 
Yetki Kanununa dayandıracaktır; yarın Hükümet 
ücretlerle ilgili bir kanun getirecektir ki bu hak Ba
kanlar Kurulunun dahi hakkıdır ve yetkisidir; çünkü 
Bütçe Kanununa bu şeyi kesin madde koymuştur. 
Bütçe Kanununun bu Kanunla daima paralelliğini 
her an düşünmek gerekir. Birincisi bu. Arkadaşımın 
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bu konuda söylediklerinin hiçbirisini kabul etmek 
mümkün değil. 

İkincisi, geçici birinci maddenin neden böyle ol
duğunu sordu. Geçici birinci madde, Hükümetin ge
tirdiğinin aynıdır; ancak Hükümet müşkül durum
da kalmıştır, 1985 senesindeki 31 Ağustos tarihini 
tamamlayamamıştır, zaman istemektedir, bu onun 
yetkisidir, iki yıl daha el'betteki Komisyonumuz bunu 
verecektir ve yazılı metin getirmiştir ayrıca bunun 
dışında bize. Bizim ilave ettiklerimizin hepsi, Maliye 
Bakanlığı tarafından, bilhassa Millî Eğitim Bakanlığı 
tarafından hazırlanmış bir komisyon tarafından Ko
misyonumuza tevdi edilmiştir. Komisyon burada iş
güzarlık etmemiştir veya Komisyon size, bazı kişileri 
korumak için bir şey sunmamıştır. 

Arkadaşım, burada Komisyonun ivedilikle, canı 
gönülden hazırlamış olduğu şeye, hafif şekilde teşek
kür ederken, diğer taraftan bunun aceleye geldiğini 
ve tamamen yepyeni bir düzenleme getirmiş olduğu
nu ileri sürdü; bu başından sonuna kadar Komis
yona yapılan bir haksızlıktır, Millî Eğitim Bakanlığı
na yapılan bir haksızlıktır, YÖK'e bir hücumdur. 

Geçici ikinci madde, sanatçılarla ilgili olan hu
sus arkadaşlarım; Sanatçıların çektiği sıkıntı intibak 
maddesi değildir. Genel Kadro Kanunu çıkmadan in
tibak yapmak mümkün değildir. Personelci arkadaş
larım bunu çok iyi bilirler, Sayın Cahit Tutum da 
bunu bilir; ama bilmemezl'ikten gelmektedir şu an
da. 

Kadroyu kişiye oturtmadıktan sonra onun intiba
kını yapamazsınız. Neyi yapıyorsunuz?... Hangi inti
bakla yapıyorsunuz?... Daha bundan iki ay evvel Yü
ce Heyetinizde kabul edilmiş bulunan, aradaki far
kı tazminat olarak veren maddeyi, kendileri savun
muştur burada. Şimdi bunun tazminatla verilir, al
dığı paradan az para alırmış, kazanılmış hak ilkeleri 
diye ortaya çıkmak suretiyle bu maddeye olan âdeta 
hücumu ileri sürüyor. Kendileri bize,, kazanılmış hak 
ilkelerini ki, kazanılmış hak ilkelerinin de tarifini 
kendileri Maliye Bakanlığı ile beraber yapaıken ta
rifelerini yapmışlardır, İntibak Kanununun birinci 
maddesi Elinizde sözleşmeli bir personel vardır, üni
versitede o çalıştırılmaktadır. Kişiye verilecek hak, 
şimdilik ya ücretini artıracaksınız veya kanunların 
hangisinin hangi hakkı kime veriyorsa, onları buraya 
uygulamanız gerekmektedir ve bugün Üniversite, YÖK 
bunu yapmıştır ve Maliye Bakanlığı bunu bugün 
bu şekilde yapmıştır. 

Sizler şimdi bir grup öğretmeni alıyorsunuz, «Si
zi şu gruba dahil etmişimdir» diyorsunuz; «Madem

ki siz bu gruba dahil ediyorsunuz, o halde beni kad
romla birlikte oraya verin.» Üniversite 3065 kadro
yu şu anda bağrına basacak durumda değildir. Bi
rinci dereceden dokuzuncu dereceye kadar arkadaş
larımız vardır. Birinci derece profesör kadrosudur, 
ikinci ve üçüncü derece doçentlik kadrosudur. Üçün
cü dereceden yukarı hiçbir kadroyu bizim eleman
larımıza üniversite tahsis edemez Kanun ile dahi ol
sa ve bugün tahsis edememiştir. Muhterem arkada
şım çok iyi bilirler, bunu vermesi mümkün değildir. 
Verilenler ancak şöyledir. Daha önce beşinci ve al
tıncı derecede olan kişiler intibakta ikiye, bire gel
mişlerdir ve bunlardır. Bunların hepsinin unvanları 
da öğretim görevlisidir. Birinci dereceye gelen öğre
tim görevlisi 200'den fazla ek gösterge alamaz. Bu
nu nasıl oluyor da kazanılmış hak ilkeleriyle muhte
rem arkadaşım bağdaştırabiliyor?... 

Biz diyoruz ki, öğretmen arkadaşlarımızın 400 ek 
göstergesi vardır, kazanılmış hak ilkelerine saygı gös
termemiz gerekir. 400 ek göstergeyi üniversitede ma
dem aynı hizmeti yürütüyor alsın; formül arıyoruz. 
657 sayılı Kanunun, Üniversite Kanununun, 1165in 
ve Bütçe Kanununun açıklarını bir araya getirmek 
zorunda kaldık bunu yapmak için ve Maliye Bakan
lığı da bu konuda elemanlarıyla, Millî Eğitim Ba
kanlığı Özlük İşleri Genel Müdürü dahil, Yükseköğ
retim Genel Müdürü dahil, YÖK'ün üç üyesi dahil 
oturdular bunlarla ilgili görüşme yaptılar, ondan son
ra bize getirdiler. Getirilenlerin hepsi Hükümet tara
fından getirilmiştir, biz sadece onlara Millî Eğitim 
Komisyonu olarak Kanunların verdiği imkânları na
sıl kullanabileceğimiz yolunda ışık tutmuşuzdur. O 
da sizin kazanılmış hak ilkelerine bizden hesap sora
cağınızı bildiğimiz için; buna da saygılı olmak la
zım. El'betteki her arkadaşımız bizden, bunu niye 
getirdiniz diye soracaktır; ama bunun memurun le
hine olduğu müddetçe, hele personel rejiminden an
layan bir arkadaşımın bu şekilde ithamlarda bulun
maması gerekir. 

400 ek göstergeyi alacak bir öğretmen nasıl ol
malıdır?... Madde bir. Bu öğretmenin eğitim öde
neği vardır, eğitim ödeneği olduğuna göre 1 500 li
rasını alabilmelidir, neye göre almalıdır?... Öğretmen 
kadrosunda 'kaldığına göre. 

İkincisi, 700 iş güçlüğü, iş riski vardır. 700 çarpı 
9'dur. 6 300 lira yapar. Peki bunu nerede, ne şekilde 
vereceksiniz?... Üniversite öğretim üyesi, öğretim gö
revlisi kendilerinin de dahil olduğu bölümlerde % 80 
aldılar. % 80'i ne için aldılar?. % 40'ını iş riskinin kar-
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şılığında aldılar, % 40'ını da tam gün çalıştıkları için 
aldılar. Peki şimdi bizim öğretmen arkadaşlarımızın ka
nunî saatleri vardır, 12 saattir. Neden bu arkadaşlarımız 
12 saat maaşlarına karşılık aldıktan sonra, tam gün 
çalışma ile bareber yaptıkları zaman sadece maaşla
rını alsınlar?... O halde öyle bir düzen getirelim ki, 
arkadaşım çalıştığı, eskiden aldığı paraden 40 para 
aşağı almasın, getirilen ilke budur arkadaşlarım. Bu, 
kadro kanunu çıkıncaya kadar devam etmelidir. Bu
nu böyle bilmek lazım, vermek zorundayız. 

Temmuz ayından itibaren ücretini alamayan, ev 
kirasını buna göre hesaplayan bir öğretmenin hak
kını buraya yazdıksa haksızlık mı ettik arkadaşla
rım?... 

Gelelim diğer hususlara. Arkadaşım toplantıları
mıza pek katılmadığı için, sadece bugün geldikleri 
için, bu maddenin aynı olduğunu daha önce açıkla
mıştım, yanlış basıldığını söylemiştim redaksiyonla
rımda. 

BAŞKAN — Sayın Başkan, müsaade ederseniz 
bu şekildeki şeylerle değil efendim. Sayın üyeler ge
lir veya gelmez lütfen müsaade buyurun efendim. 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, anlatmak zo
rundayım. Neden kondu?... 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkan bu şekilde 
konuşursa müsaade ederseniz benim de cevap verme 
hakkım doğar efendim. Biz Komisyon çalışması ya
pıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Tutum, müsaade buyurun efen
dim. Sayın Tutum müsaade ederseniz Başkanlık Di
vanı gereken işlemi yapıyor efendim. Müsaade bu
yurun. 

MİLLÎ EĞİTÜM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — 3 üncü ırıadde Hükü
metin getirdiği ile aynı değildir efendim, zabıtlara 
geçti kendileri 3 üncü madde dediler. Çünkü Ka
nun Hükmünde Kararnamesini çıkarmak zorunda
yız; yani biz 3 üncü maddeyi görürken, «Bu Kanun 
Hükmündeki Kararname kapsamına giren mi?..» 
diyelim. Kanun Hü'kmündekini çıkardıktan sonra bir 
harf dahi değişmiş olsa aynını yazmak zorundayız. 
Altındakinin sehven olduğu ilk günkü zabıtlarda gö
rülecektir efendim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Diğerlerinin hepsinde Kanun Hükmünde Karar

name olduğu için, baskı hataları olduğu için açıkla
mıştım, buraya aynen aktarmış oluyorum. Hiçbir şe
kilde ne personel rejiminde ne de Üniversite Kanu

nunda zedelenen, ne de (arkadaşımızın belirttiği gi
bi) Anayasamızda imkânları olmadığı halde neden 
böyle bir imkânsız kanun getirdiniz şeklinde bir 
durum yaratılmış değildir, hepsi vardır. Esasen bun
lar bu öğretmenlerin haklarıdır. 20 Temmuzdan iti
baren alamadıkları hakları için de 20 Temmuz tari
hine kadar geri götürülmüştür. Eğer bu arada Hükü
met çıkarmamışsa, YÖK böyle bir düzen getirme-
mişse bunda Meclisimizin veya bîzim Komisyonu
muzun hiçbir şeyi yoktur ve o günden itibaren de 
bu uygulanmaktadır. 

Sorularınıza her zaman için cevap verebilirim; 
ancak personel rejimi ile ilgili olarak sadece mad
deleri eleştirirken, biraz Hükümetin teklifine neden 
bunlar ilave edildi diye bir şey gelince, YÖK tara
fından verilen cevap, Hükümetin vereceği cevap bun
ları açıklayacaktır. 

Hepinize saygılar sunarım arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür edefim. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Komisyona bir soru so

racağım efendim. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun. Evvela Sayın 

Tan soracaklar. Hükümetten mi, Komisyondan mı 
efendim?... 

TURGUT TAN — Komisyondan soracağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
TURGUT TAN — Efendim bu önemli Kanun 

Hükmünde Kararnamenin görüşmelerini izlemeye ça
lışıyorum, iki gündür raporlu olmama rağmen. Baş
tan belirteyim Sayın Kantarcıoğlu kaçırdığım nokta
ya konuşmalarında değinebilir. 

Şimdi efendim, Sayın Tuturn'un belirttiği Geçici 
1 inci maddenin üçüncü fıkrası; yani Hükümetin Ta
sarısında bulunmayan fıkra ile ilgili tereddütleri sa
nıyorum Sayın Kantarcıoğlu cevaplandırmadılar. 
Açıklamaları daha çok Geçici 3 üncü madde ile ilgili 
idi. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Hemen arz edeyim efen
dim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, Sayın 
Tan sorsunlar sorularını ondan sonra. 

TURGUT TAN — Bu Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin, bu maddede de görüldüğü gibi temel 
amacı şu : 

Mevcut yükseköğretim kurumları harman edilmiş
tir ve yeni yükseköğretim kurumları ortaya çıkmış
tır. Bunların içerisinde eski üniversiteler vardır; fa
kat bunların içerisinde yüksekokullar vardır. Bina-
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enaleyh, yüksekokul öğretim elemanlarının bu yeni 
yapıya uydurulması söz konusudur. 

Şimdi bu da daha çok 3 üncü maddededir. «Bağ
lanan kurumların elemanları» diye başladığı 3 üncü 
maddedir. O jhalde bu Geçici Madde 1 in üçüncü fık
rası böyle buraya bir yabancı unsur gibi girmiştir. 
«Sanatçılar» diye başlamaktadır. Bu sanatçılar mev
cut yükseköğretim kurumlarında çalışıpta bundan 
sonra da bu kararnameyle kurulan üniversiteye ka
tılmış olan kurumların elemanı sanatçılar mıdır, yok
sa bunlar Türkiye'deki sanatçılar mıdır belli değil. Ama 
bazıları anlaşılabiliyor; yani mevcut kurumlarda bu
lunmayan kişiler; bir. 

İkincisi, Sayın Kantarcıoğlu'nun titizliğini Anaya
sa görüşmelerinden biliriz, özellikle ifadeler konusun
da titizliğini. İkinci satırda diyor ki, «öğretim üyesi ve
ya öğretim yardımcısı olarak bu kadrolar veya bu 
kadrolar karşılık gösterilerek» herhalde birincisi «bu 
kadrolara» olacak, Çünkü gerekçede de aynı şekilde
dir. «bu kadrolara veya bu kadrolar karşılık göste
rilerek atanır.» 

Şimdi, Yükseköğretim Kanunu, öğretim üyesinin 
kim olduğunu söylemiştir, profesör, doçent, yardımcı 
doçent ve bu öğretim üyeliği statüsüne nasıl geline
ceği de ayrıntılı olarak düzenlemiştir; sınavlar, vesa
ire, atamalar. Şimdi, bu fıkraya göre «yükseköğretim 
kurumları personel ve kadro kanunları çıkıncaya ka
dar sanatçılar» demin de söylediğim gibi kim olduk
ları belli değil; yani mevcut kurumlardan mı geliyor, 
yoksa bunların dışındaki sanatçılar mıdır belli değil. 
Bunlar öğretim üyesi veya öğretim yardımcısı ola
rak bu kadrolara; yani üniversitelerin öğretim üyesi 
kadrolarına; yani pofesör kadrolarına, doçent kadro
larına, yardımcı doçent kadrolarına, hemen parantez 
içinde şunu belirteyim ki, bugün doçent olmuş oldu
ğu halde, bütün safhalarından geçip doçent kadrosu
na atanamamış, asistan kadrosunda çalıştırılan kişi
ler vardır, kadrosuzluk yüzünden. Demek ki, birinci 
bölüme göre öğretim üyesi kadrosuna; yani profesör, 
doçent, yardımcı doçent kadrosuna atanabilecekler 
veya bu kadrolar karşılık gösterilmek suretiyle ata
nacaklar. Acaba Sayın Komisyon Başkanı bize bir 
örnek verebilir mi?.. Bir sanatçı nasıl, hangi usule 
tabi olarak böyle bir kadroya atanacaktır, bunun usu
lü nedir?.. 

İkincisi, «bu elemanların Kültür Bakanlığı tara
fından puanlama suretiyle tespit edilen eşdeğerlik her 
kurum için Yükseköğretim Kurumu tarafından belir
lenir.» cümlesinden anlaşılması gereken nedir, sözko-

nusu puanlama nedir burada sanatçılar için?.. Bu iki 
husus aydınlanırsa memnun olurum, eğer aydınlan
maz da kalırsa tekrar sormak isterim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 
Buyurun efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Muhterem arkadaşlarım; 
Kanun Tasarısı incelenirse ve teşkilat kanunu in

celenirse hangi okulun nereden nereye bağlanacağı 
ortadadır. Bu doğrudan doğruya sanatçılardan ve Kül
tür Bakanlığı mensuplarından buraya bağlanan oldu
ğuna göre, iki tane kelime bunu gösterdiğine göre 
elbetteki belki açıklamada bir hata olmuş olabilir, 
bunlar doğrudan doğruya Devlet Konservatuvarında 
olan sanatçılardır. Opera, balede bulunan sanatkârlar
dan hoca olup da Devlet Konservatuvarındaki olan 
öğretim üyeleridir bunlar ve onların içinde öğretim 
üyeleri de vardır, öğretim görevlileri de vardır, diğer 
sanatçılar da vardır. Bunlar iki surette hizmet gör
mektedirler. Bir kısmı sözleşmeli ki, özel bir kanun
ları vardır, Opera ve Bale Kurulması Hakkında Ka
nun, bunlar sözleşmelidirler. Bunların sözleşmeleri, 
devlet personel rejimindeki sözleşmelere de benzemez, 
kendi özel kanunlarında vardır. Onların miktarları, 
tavanı ve tabanı da ©akanlar Kurulu tarafından, Baş
bakan tarafından tespit olunur. 

Şimdi bir de bunlar var. Bunların bir kısmı söz
leşmeli olarak büyük miktarda maaş alırlarken, ge
tirilip öğretim üyesi olarak üniversiteye bağlandılar. 
Bizim ya da YÖK'ün getirmekte olduğu tedbirler, 
bunları aşağı duruma düşürmemek içindir; tıpkı Yüce 
Meclisin bundan önce kabul ettiği iki kanunda gör
düğümüz gibi. 

Bunlardan birincisi, Devlet Planlama Teşkilatında 
bir kadro karşılık gösterilmek suretiyle aylık alan ar
kadaşlarımız vardı. Hatta Bütçe Kanunu müzakere
leri sırasında ben bir önerge vermek suretiyle. «Dik
kat!.. Dipnot düşerse bu arkadaşlarımızın kazanılmış 
hakları ne olacaktır?» demiştim, gecenin geç saatle
rinde bu önergemi kabul buyurmuştunuz. Çünkü on
ların emeklilikleri o kadrodan yürüyor. Kendileri söz
leşmeli olarak çalışıyorlar ve ek göstergeden de 
emekliliklerinde faydalanıyorlar. Hükümet de bunla
ra ek gösterge vermek suretiyle kendilerine yardım 
ediyor ve bu paralel olarak yürüyordu. Şimdi sözleş
melilerde, oradaki sözleşme aynen burada da var. 

Görüştüğümüz ikinci kanun, Boğaziçi Üniversitesi 
ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi hakkındaki ya 19 
veya 39 uncu maddeyle ilgilidir. Bizim burada getir
miş olduğumuz bir düzen vardı. 
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Arkadaşlarım; J 
Sizlere şunu arz edeyim : Orta Doğu Teknik Üni

versitesi ve Boğaziçi Üniversitesindeki, elemanların in- I 
tibaklarıyla ilgili olarak Hükümet buraya bir tasarı 
getirdi. Biz burada, getirilen o sistemi yanlış gördük 
ve dedik ki, bunlar varsın bir sene daha uzasın. Biz 
sadece zamanı uzattık; intibaklarını bir sene içerisin
de yapsınlar, kadroları çıksın, böyle olsun dedik. Kon- j 
şeyimiz bunu Hükümetin getirdiği şekilde kabul etti. 

Arkadaşlarım, hiçbir tanesi intibaklarını alama- j 
dılar. Hükümet bugün yeniden kanun tasarısı ola
rak getirdi; gündemimize aldık. 

Onun için istirhamım, getirilen düzenlemelerde 
biraz bu konulara (Çokça) dikkat etmemedir, yine 
aynı durumlara düşmememizdir. 

Şimdi burada sözleşmeli olarak gelen arkadaşı
mız üniversite öğretim üyesi olduğu zaman diyor ki, 
«Madem buraya geliyorum, bir kadro karşılık gös
terilsin. Benim kadrom orada yoktu, kadrosuzdum; J 
sözleşmeli çalışıyordum. 50 kişi veya 100 kişilik bir 
kontenjan vardı, çalışıyordum. Burada kadro yok...» 
Ne yapsın üniversite?.. Boş kadrolarım varsa karşı
lık göstereceğim dedi. Onlara atama yok efendim, I 
sadece kadro karşılık gösterilmesi vardı ve buradan I 
da ücretlerini vermeye devam etti sözleşmeliye; ama 
bu kadro eğer beşinci derecede bir kadro ise bu ki
şinin almış olduğu para, belki birinci derece artı 
900'ün karşılığı idi, belki de olmayan bir göstergenin 
karşılığı; mesela 100 bin lira net alıyor bu sanatkâr. I 
Şimdi bu kanun böyle çıktı diye bu kişiyi beşinci de
receye atayabilir misiniz? Aylığını almaya devam I 
eder, aradaki farkı tazminat olarak alır; kadro kanu- I 
nu çıktığı zaman dersiniz ki... Kültür Bakanlığı şim
diden tebligatını yapmış; şartlarım budur, kabul edi
yorsan et, etmiyorsan... Eğer kabul ediyorsan ben 
ona göre intibakını yapacağım; haberin olsun, ben I 
artık sana 100 bin lira vermeyeceğim diyor. 

Yani bir genel ücret dengesi oluyor; ama Hü
kümet, YÖK çıkış yolu bulurmuş bulamazmış, onu 
kendisi 'düşünecek, yetiştirecek, yapacak edecek ve-
yahutta özel bir statü getirecek. 

'Bizim buradaki durumumuz şu efendim : Bir kad
ro karşılık gösterilecek, emekliliği yürüyecek. Ma
dem bu, bu statüye dahil edilmiş onu kurtarmaktır. 

İkinci bir mesele, yükseköğretimden devredilenler 
bunlardır efendim, ücretli olanlar bunlardır. 

Arz edebildimse, eğer tatmin olabildinizse bura
da sözlerimi bitireyim efendim. I 

TURGUT TAN — Şimdi efendim, geçici birin
ci madde, Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsa- | 
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mına giren yükseköğretim kurumlarının rektör, de
kan, rektör yardımcısı gibi idarî organlarını düzen
liyor, 

Devralınan kurumların, ki şimdi açıklama üzeri
ne anlaşıldı ki bu sanatçılar Devlet Konservatuvarın-
da olduğu gibi, bu Kararnameyle üniversite bünye
sine alınan kurumlarda çalışan kişilerdir. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMtSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Evet, çalışan ki
şiler, 

TURGUT TAN — O halde bunların yeri geçici 
ikinci maddedir. Bakın öyle başlar; «Bu Kanun kap
samına alınan yükseköğretim kurumlarından...» di
yerek, oradaki personelin statüsü geçici ikinci mad
dede düzenlenmiştir, geçici birinci maddede değil. 

Teşekkür ederim. 

MlLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, benim 
anlattığım ikinci maddedir zaten efendim. Benim 
anlattığım birinci maddenin üçüncü fıkrası, sanat
çılar bunlardır efendim. Birinci fıkra, doğrudan doğ
ruya okulların... Zaten bunların tayinleri yapıldı ve 
bitti o iş, zamana gerek kalmadı, tamamlandı o efen
dim, bitti. Bir müddet de verildi. 

İkinci kısım, «yükseköğretim kurumlarında bölüm, 
bilim ve sanat dalları yönetimi ve çeşitli kuruluşla
rın teşkili için öğretim üyesi sayısı yeterli olmaması 
halinde 31 Aralık 1987 tarihine kadar...» yani şimdi, 
Eğitim Fakültesindeki mesela bir anabilim dalının 
başında eğer bir doçent kadrosu gerekiyorsa, doçent 
tayin edemedilerse, bizim öğretmen arkadaşlarımızın 
buraya, o mektep müdürünün burada çalışmasıyla 
ilgili olarak yetki içindir bu birincisi, 1987'ye kadar 
uzatma. 

Daha var, yoksa kişi bırakacak o işi, kimsenin 
yaptıracak elemanı yok. 

Bu, YÖK'e ve ilgililere 1987'ye kadar yetki ver
me bakımındandır. Yani şu anda eğer siz Ankara 
Eğitim Fakültesine bağlı Meslek Yüksekokuluna bir 
öğretmen (Ki, artık bundan sonra doçent veya pro
fesör olması gerekiyor) bulamıyorsanız, o arkadaşı
mızın orada görevlendirilmesiyle ilgilidir bu süre. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı-
oğlu, 

Sayın Öztürk, buyurunuz, sorunuzu sorunuz. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Vaktimiz çok kısa olma

sı hasebiyle, çok kısa bir soru so'rmak istiyorum. 
Bugün yükseköğretim kapsamına alınan bir yük

sekokul öğretmeninin statüsü ne olacaktır? örneğin, 
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Erkek Teknik Öğretmen Okulunda hoca, Kız Teknik 
Öğretmen Okulunda öğretmen olan bir hanımefendi
nin veya bir beyefendinin bu kapsam içindeki sta
tüsü ne olacaktır? Ne olacak, nasıl çalışacak ve bun
dan sonraki akademik kariyeri ne olacaktır? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Komisyon Baş-
kanı< 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Kâzım Öz-
türk; diğer maddelerde bu gayet açık olarak belirtil
miştir burada. Bunlar iki yıllık eğitim enstitüsü me
zunu, üç yıllık eğitim enstitüsü mezunu, dört yıllık 
fakülte mezunu veyahutta dereceli olan arkadaşları
mızın nasıl geçecekleri ayrı ayrı burada belirtilmiş 
ve denilmiştir ki, iki yıllıklara, üç yıllıklara evvela bir 
süre verelim, bunlar bu süre içerisinde lisans sevi
yesine gelsinler... O burada yazılıdır. 

İkincisi, burada yazılı arkadaşlarımız buraya gel
dikleri zaman 'belli bir süre çalışsınlar. Bu süre bir 
«ene idi, biz bunu iki sene ve üç seneye çıkardık. Bu 
'kişiler öğretim görevlisi kadrosuna üniversite bunu 
alamadığına göre, genel kadro kanunu çıkıncaya ka
dar bu arkadaşlarımız öğretmenlik statülerinde kala
caklar. Zaten kendi okullarındadırlar, başka yere git
mediler. Ek ücretlerini alacaklar, limitini alacaklar. 

Bir saat de okutsalar tamını alsınlar, çünkü tam gün 
çalışma esasları var. 

İkincisi, 1 500 lira olan eğitim ödeneklerini ala
caklar, öğretmen kadrosunda kalacaklar, özlük hak
ları Millî Eğitim Bakanlığında yürümeye devam ede
cektir. 

KÂZİM ÖZTÜRK — Unvanları ne olacaktır? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Öğretim görevlisi. 
Mektepte öğretim görevlisi, burada Millî Eğitim Ba
kanlığında. Çünkü onların kadrolarına karşılık kad
ro veremiyorlar. Üniversite öğretim üye ve yardım
cıları veyahutta araştırma görevlisi diye kadrolarına, 
eğitim - öğretim hizmetleri sınıfındaki arkadaşları
mızı ata yamıyorlar. Atanmış olsalar kiminin ek gös
tergesi düşüyor, kiminin yan ödemesi vesairesi fark
lı oluyor. O bakımdan bunlara kendi statülerinde 
verelim, kadro kanunu çıkıncaya kadar bir müddet 
bekleyelim denilmiştir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı-
oğhL 

Sayın üyeler, günlük çalışma süremiz dolmuş
tur. Bu nedenle 17 Ocak 1983 Pazartesi günü saat 
14.00'te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.00 

^ « f r i 
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da Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim 
Komisyonu Raporu. (1/464) (S. Sayısı : 293) (Dağıt
ma 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) 

(3) 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) 

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

ıX (5) Petrol Dairesi Başkanlığı 1970 Bütçe Yı
lı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunul
duğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Petrol 
Dairesi Başkanlığının 1970 Bütçe Yılı Kesinhesap Ka
nunu Tasarısı ve Danışma Meclisli Hesaplarını İn
celeme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/231) 
(S. Sayısı : 246) (Dağıtma tarihi : 17.12.1982) 

x (6) Petrol Dairesi Başkanlığı 1971 Yılı Ke
sinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna I 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Petrol Daire-

(X) Açık oylama. 

si Başkanlığı 1971 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu 
Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme 
ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/239) (S. Sayısı : 
247) (Dağıtma tarihi: 17.12.1982) 

X (7) Petrol Dairesi Başkanlığı 1972 Bütçe Yı
lı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunul
duğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Petrol 
Dairesi Başkanlığı 1972 Bütçe Yılı Kesinhesap Ka
nunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İn
celeme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/268) (S. 
Sayısı : 248) (Dağıtma tarihi : 17.12.1982) 

IX (8) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1973 Büt
çe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildirimimin Su-
duğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Petrol 
İşleri Genel Müdürlüğü 1973 Bütçe Yılı Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İn
celeme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/277) (S. 
Sayısı : 249) (Dağıtma tarihi : 17.12.1982) 

X (9) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1974 Büt
çe 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 (10) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1975 Yı
lı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunul
duğuna 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 (11) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1976 Büt
çe 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) 

(Devamı arkada) 
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(12) Danışma Meclisi Üyesi lAbbas GÖKÇE 
ve 9 arkadaşının, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu
nun 33 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve içtüzüğün 36 ncı maddesi uyarınca gün
deme alınma önergesi. (2/3) (S. Sayısı : 259) (Dağıt
ma tarihi : 20.12.1982) 

(13) İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakka
tinin 111 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişle
ri Komisyonu Raporu. (1/555) (S. Sayısı : 268) (Da
ğıtma tarihi : 27.12.1982) 

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

(15) Danışma Meclisi Üyesi Muzaffer SAĞIŞ-
MAN ve 13 Arkadaşının Yükseköğretimin Son Sını
fında, 4 Yıl Süreli Olanların 3 üncü Sınıfında, 4 Yıl
dan Uzun Süreli Olanların 4 ve 5 inci Sınıfında Bu
lunup Başarısızlık Dolayısıyla Belge Alan Öğrencile
re Yeniden imtihan Hakkı Verilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu raporları. (2/25) 
(S. Sayısı : 109 ve 109'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 
27.12.1982) 

(16) 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 Büt
çe - Plan Komisyonu Raporu. (2/40) (S. Sayısı: 164) 
(Dağıtma tarihi : 8.7.1982) 

(17) Danışma Meclisi Üyesi Şener AKYOL ve 
80 arkadaşının, Adalet Memurlarına Tazminat Veril

mesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet ve Bütçe -
Plan komisyonları raporları. (2/33) (S. Sayısı : 176) 
(Dağıtma tarihi : 21.9.1982) 

(18) 25.10.1963 Tarihli ve 353 sayılı Askerî Mah
kemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Madde
lerine Fıkralar Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Adalet ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/542) (S. Sayısı : 289) (Da
ğıtma tarihi : 6.1.1983) 

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

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

(21) 9.5.1960 Tarihli ve 7478 sayılı Köy içme 
Suları Hakkında Kanunun 15 inci Maddesinin Yü
rürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Tarım ve Orman, Köy işleri ve Kooperatifler ve 
Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve iskân, Turizm ve 
Tanıtma komisyonları raporları. (1/550) (S. Sayısı : 
292) (Dağıtma tarihi : 7.1.1983) 

(22) 6.1.1982 Tarih ve 2576 sayılı Bölge idare 
Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahke
melerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanuna 
bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Bütçe - Plan ve Adalet Komisyonu raporları. 
(1/462) (S. Sayısı : 294) (Dağıtma tarihi: 11.1.1983) 
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