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ve özellikle geri gönderilmeleri konulannda 
gündem dışı konuşması. 570:570 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 572 
1. — Danışma Meclisi Başkanlığının 

1982 Ma'lî Yılı Kesinhesaplan Hakkında Da
nışma Meclisi Hesiaplarını İnceleme ve Sayış
tay Komisyonu Raporu. (5/8) (S. Sayısı : 
498). 572 

2. — Hava Kuvvetleri Komutanı ve Millî 
Güvenlik Konseyi Üyesi Orgeneral Tahsin 
ŞAHİNKAYA'nın, Atatürk Kültür, Dil ve 
Tarih Yüksek Kurumu Kanun Teklifi ve Ata
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3 . - 6 Kasım 1981 Gün ve 2547 Sayılı 
Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Mad
deler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı, Da
nışma Meclisi Üyesi Zeki ÇAKMAKÇI ve 
15 Arkadaşının Aynı Kanunun 58 inci Mad
desinin ikinci Fıkrasının Değiştirilmesine İliş
kin Kanun Teklifi ve Danışma Meclisi Üye
si Muzaffer Sağışman ve 13 Arkadaşının, 
Yükseköğretimin Son Sınıfında, 4 Yıl Süreli 
Olanların 3 üncü Sınıfında, 4 Yıldan Uzun 
Süreli Olanların 4 ve 5 inci Sınıfında Bulu
nup Başarısızlık Dolayısıyla Belge Alan Öğ
rencilere Yeniden İmtihan Hakkı Verilmesi
ne Dair Kanun Teklifi ve Anayasa, Bütçe -
Plan, Millî Eğitim komisyonları raporları. 
(1/670, 2/93, 2/25) (S. Sayısı : 487) 591:622 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

1. — 28 Haziran 4 Temmuz 1983 tarihileri ara
sında Romanya'ya gidecek oton Ticaret Bakanı Ke
mal CANTÜRK'e, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mehmet TURGUTun vekillik etmesinin uygun gö
rülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

2. — Hava Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güven
lik Konseyi Üyesi Orgeneral Tahsin ŞAHİNKAYA' 
nra, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 
Kanun Tekifi ve Atatürk Kültür Merkezi Alanı İçe

risinde Yer Alacak Bütün Tesis ve Alanların Yöne
timi Hakkında Kanun Tasarısının maddeleri üzerin
deki görüşmelere devam edildi. 

7 Temmuz 1983 Perşembe günü saat 14.00'te 
toplanmak üzere Birleşime saat 19.00'da son verildi. 

Turhan GÜVEN 
Başkan 

Başkanvekili 

A. Güngör ÇAKMAKÇI 
Kâtip Üye 

Ali Nejat ALP AT 
Kâtip Üye 

D. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklifler 
1. Danışına Meclisi Üyesi Zeki ÇAKMAKÇI 

ve 10 Arkadaşının, 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi. (2/126) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.7.1983) 
(Bütçe - Plan (Esas); Millî Savunma, İçişleri ve Dış
işleri komisyonlarına : 7.7.1983) 

2. Danışma Meclisi Üyesi Reoai DlNÇER ve 
35 Arkadaşının, Toptancı Halleri Kanun Teklifi. 

(2/127) (Başkanlığa geüş tarihi : 6.7.1983) (Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişileri (Esas); İktisadî İşler; 
Adalet komisyonlarıma : 7.7.1983) 

Rapor 
3. Danışma Meclisi Başkanlığının 1982 Malî 

Yılı Kesinhesapları Hakkında Danışma Meclisi He
saplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. 
(5/8) (S. Sayısı : 498) (Dağıtma tarihi : 7.7.1983) 

> • # • < • ••»• 

BtRtNCt OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 

KÂTİP ÜYELER : Erdoğan BAYIK, M. Talât SARAÇOĞLU 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Danışma Meclisinin 
132 nci Birleşimini açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Beşir HAMİTOĞULLARI'nın Federal Al-
manya'daki Türk işçilerinin sorunları ve özellikle 
geri gönderilmeleri konularında gündem dışı konuş
ması. 

BAŞKAN — Sayın ıHamitoğuılları'nın gündem 
dışı bir konuşma listemi vardır; okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Genel Kurulun 7.7.1983 Perşembe günü yapıla

cak ilk Oturumunda, Federal Aknıanya'daiki Türk 
işçilerinin sorunları ve özellikte geri gönderilmeleri
ne ilişkin konularda gündem dışı bir konuşma yap
mak istiyorum. 

— 570 — 
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Gereğinin yapılmasını arz eder, üstün saygılar 
sunarım. 

Beşir HAMÎTOĞULLARI 
BAŞKAN — Sayın Hamitoğuiları, buyurunuz 

efendim. Konuşma süreniz beş dakikadır. 
BEŞİR HAMÎTOĞULLARI — Sayın Başkan, 

Danışma Meclisinin değerli üyeleri; hepinizi derin 
saygılarla selamlıyorum. 

Federal Almanya Hükümeti 22 Haziran 1983 gü
nü tek 'taraflı olarak yabancı işçilerin geri gönderil
mesini hızlandıracak bir ıkarar almıştır. O kararı mü
teakip 3 Temmuz 1983 günü Federal Almanya'nın 
Çalışma ve Sosyal İşler Ba'kanı Sayın Bl'üm alelace
le Türkiye'ye gelmiştir ve Federal Aimıanya Hükü
metinin, Türk Hükümetinin görüşünü almadan, 
onunla görüşme ihtiyacını duymadan tek yanlı ola-
raik almış olduğu bu kararı bizim kamuoyuna teb
liğ etmekle yetinmiş ve oluşması muhtemel sağlıklı 
tepkileri kaynağında bertaraf etmekle yetinmiş ve 
dönüşünden önce de yaptığı basın toplantısında tek 
yanlı olarak alınmış bu kararın kesinlikle değiştiri
lemeyeceğini tebliğ ederek Türkiye'den ayrılmıştır. 

Çök değerli arikadaşlarım; 
Sadece bu son karar, dostluğuna büyük önem 

verdiğimiz ve dostluğumuzun gelişerek sürmesini te
menni ettiğimiz Federal Almanya ile, özellikle işçi
lerimiz konusundaki bunalımın âdeta odak noktasını 
oluşturmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir kere .kabul edilemez nitelikleri sadece primin 

düşük ve gülünç düzeyi ile, dar kapsamı ile sınırlan-
mamaktadır. Türkiye gibi geçmişinde onurlu bir ta
rihi olan bir memleketin kabul edemeyeceği nitelik
te bir karardır. Bunun dostumuz ve müttefikimiz 
Federal Almanya 'tarafından yeterince göz Önüne 
alınmamış olması milletimizi derinden rencide et
miştir. , 

Değerli arkadaşlarım; 
Diğer önemli bir yanı kararın niteliği ile ilgili

dir. Karar hem kamuoyumuza, hem büyük b:; ağ;r 
lığı olan Alman kamuoyunda çok yanlış takdim edil
miştir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Kararın niteliği sadece şudur : 1983 Eylüi'ü ile 

1984 Haziran dönemini içerecek tarzda, kapanması 
muhtemel olan işletmelerin ve fabrikaların iş-;iz ka
lacak işçilerinin geri dönmeleri halinde onlara 10 500 
marik ödenecek; çocuklarına ise çocuk başına 1 500 

mark tediye edilecektir. Bu her şeyden önce Türk 
işçilerini ilgilendiren bir niteliktedir değerli arkadaş
larım ve arz ettiğim bu sınırlı dönemde kapanması 
muhtemel olan işletmelerin açığa çıkaracağı işsiz sa
yısı 20 bindir ve bunlar büyük ölçüde Türk kardeş
lerimizden oluşmaktadır. Bu sadece onları içe--d iğ i 
halde, sanki bugün Almanya'da işsiz halde buıunan 
120 bin Türk kardeşimizi' içermemektedir. 

Ondan öte, bugüne kadar son bir yılda aşağı y <.• 
karı yurda kesin dönüş yapmış bulunan 80 biti ci
varındaki Türk işçisini de içermemektedir değerli aı 
kadaşlanm. önce kamuoyumuzun ve yetkililerim kin 
bu noktayı vurgulayarak savunmaları lazımdır. Bu 
gün bu karar her şeyden önce; yani aynen kabul 
edilse bile 220 bin Türk işçisini ilgilendirmektedir 
değerli arkadaşlarım. Halbuki düzenleme sadece ve 
yalnız geleceğe yönelik olarak 20 bin Türk'ü içere
cek tarzda yapılmıştır. Bir kere kapsam bakımından 
son derece Türk işçisinin aleyhine ve Türkiye'mizin 
de aleyhinedir. 

Değerli arkadaşlarım; 

Mıiktar olarak bu kararın sosyal ve ekonomik 
analizini, Federal Almanya'nın sosyal sigorta siste
mini, emeklilik mevzuatı ile birleştirerek huzurunu
za sunmak imkânına sahip değilim beş dakikada; 
yalnız şunu arz edeyim : Bu aslında Federal Alman
ya'nın takdim etmeye çalıştığı gibi, geri dönüşleri 
teşvik eden bir karar değildir. Bu zaten işsizlik si
gortası ödenmesini gerektirecek hallerde kaynak teş
kil edilmek üzere her ay işçilerden kesilen ve işve
renin de bir o kadar eklediği meblağlardan oluşmak
tadır. Bu bakımdan da Almanya'nın bu kararla 
Türk işçilerine ve yabancı işçilere yapacağı bir öde
me yoktur. Aslında bu kararın uygulanmasından glo
bal olarak Alman ekonomi isinin bir kazancı vardır 
ve bu 'kazanç 2,5 milyar D. M. civarındadır. Onu 
bilgilerinize arz etmekte yarar görüyorum. 

BAŞKAN — Sayın Hamitoğuiları, süreniz dol
muştur; lütfen bağlayın efendim. 

BEŞİR HAMÎTOĞULLARI — Sayın Başka
nım, tam dört da'kikam doldu, konuşmama başlar
ken saate baktım; çok özür dilerim, daha bir daki
kam var. 

BAŞKAN — Sayın Hamitoğuiları, Başkanlık 
Divanı kronometre tutmaktadır; fakat... 

BEŞİR HAMÎTOĞULLARI — Ben de saate 
baktım; teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

— 571 — 
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Muhterem arkadaşlarım; 
Aslında yabancı ülkelerdeki Türk işçilerinin da

valarını, sorunlarını müteaddit defalar huzurunuza 
getirmeye çalıştım. Maalesef burada dile getirmeye 
çalıştığımız sorunlar bizim yetkililerce yeterince göz 
önüne alınmamıştır. Bir yıldan fazla bir süre önce 
«Geri dönüşün ayak sesleri» diye konuyu huzurunu
za getirdim; «Bunun örgütlenmesi gerekir» dedim, 
örgütlenmediği takdirde hem Türk ekonomisinin hem 
Türk işçilerinin bundan büyük ölçüde mustarip ola
caklarını arz ettim ve bugün maalesef Almaınya'daki 
işçilerimiz; yani iş sahibi olanları da, çalışanları da 
huzursuzdur, tedirgindir, korku içindedir. Onun için 
bu ilişkileri, bu sorunları toptan ele almak lazım ve 
geri dönüşü de, sadece Almıanva'nın kabul ettiği bu 
prim sevivesi son derece düşüktür, en aşağı 25 bin 
D. M. olmak mecburi yetin dedir. İşçilerim ve işveren
lerin ödedikleri miktardır bu, Alman Hükümeti hiç
bir ssv eklemivor. 25 bin mark hesapladığımız tak
dirde bugün Türkiye'm izin Federal Almanya Hükü
metinden hakkı olan alacağı 5,5 miılyar D. M.'tır 
değerli arkadaşlarım. Eğer sadece bugünkü miktar 
kabul edilecek olursa 2 milyar 300 milyon D. M.'lık 
alacağı vardır Türkiye'mizin. Türkiye'mizin Dışişle
ri Bakanlığı, Çalışma Bakanlıklarının bu hakkını al
mak yönünde gayretlerini seferber etme görevleri 
vardır, bunu yapmaları gerekir işçilerimizin ve Tür-
kiyemlzin halklarını savunabilmeleri için. 

Değerli arkadaşlarım; 
Vaktim bittiği için son cümleyi söylemekle yeti

niyorum. Yabancı ülkelerde bugün 2 milyonu aşkın 
Türk kardeşimizin varlığı sadece döviz girdileri ba
kımından önemli değildir. Özellikle Avrupa'da bulu
nan işçilerimizin Türkiye'mize kazandırdıkları stra
tejik değerde çok 'boyutlu başka değerler vardır. Ne 
hazin tecellidir ki, yöneticilerimiz bu yanı, bu bo
yutu görememekte, yeterince işletememektedlir. 

Değerli arkadaşlarım; 

Özellikle bugün Batı Avrupa'da bulunan Türk-
lerimizin yeni, genç nesillerinin bu ülkelerin sosyal, 
ekonomik hayatına katılmıaısıyla Türkiye'mize sağla
yabilecekleri büyük yararlar vardır. Onun için yaban
cı ülkelerdeki işçilerimizin sorunlarını çözmeye yak
laşırken bu konuları da göz önüne almak gereikir ve 
yabancı ülkelerdeki işçilerimizin toplu sorunlarını, 
geri dönüşe ilişkin sorunlarını bugünkü darmadağın 
yapıyla çözmenin mümkün olmadığını, olamayacağı
nı milletimizin önünde bir daha haykırıyor ve bu
nun için ayrı, dinamik, bu işe yeterli bir örgütlenme
ye gitmenin zorunluluğu Almanya'nın aldığı son ka
rarla da sabit olmuştur. 

Bu yönde olumlu adımlar atılması umuduyla he
pinize saygılar sunar, teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul-
ları. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

/. — Danışma Meclisi Başkanlığının 1982 Malî 
Yılı Kesinhesapları Hakkında Danışma Meclisi He
saplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. 
(5/8) (S. Sayısı: 498) (1) 

BAŞKAN — 'Sayın üyeler; Gündeme geçiyoruz. 
Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayış

tay Komisyonu Başkanlığı imzalı bir Tezkere var, 
okutuyorum efendim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
498 Sıra sayılı, Danışma Meclisi Başkanlığının 

1982 Malî Yılı Kesinhesapları Hakkında Danışma 
Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyo
nu Raporu basılıp üyelere dağıtılmıştır. Gelen Kâ-

1. 498 S. Sayılı Basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

pıtlardan gündeme alınarak, Genel Kurula sunul
masını saygılarımla arz ederim. 

Hamza EROÖLU 
Danışma Meclisi Hesaplarını 

İnceleme ve Sayıştay 
Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN — Sayın üyeler; yüksek malumları ol
duğu üzere, bu sadece bir raporun okunması ve bil
giye sunulmasından ibaret bir işlemdir. Bu neden
le gündeme alınması hususunu oylarınıza sunuyorum 
efendim. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Raporu okutuyorum efendim. 
(Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayış

tay Komisyonu Raporu okundu) 
BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim efendim. 

572 — 
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2. — Hava Kuvvetleri Komutanı ve Millî Gü
venlik Konseyi Üyesi Orgeneral Tahsin ŞAHİNKA-
YA'nın, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Ku
rumu Kanun Teklifi ve Atatürk Kültür Merkezi 
Alanı İçerisinde Yer Alacak Bütün Tesis ve Alanla
rın Yönetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe -
Plan ve Millî Eğitim komisyonları raporları. (2/115, 
1/642) (S. Sayısı : 479) (1) 

BAŞKAN — Sayım üveler; Gündemin «Kanun 
Tasarısı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen iş
ler» bölümüne geçiyoruz. 

Bu bölümün 1 inci maddesinde yer alan «Hava 
Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güvenlik Konseyi 
Üyesi Ogeneral Tahsin Şahinkaya'nın, Atatürk Kül
tür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kamun Teklifi ve 
Atatürk Kültür Merkezi Alanı - İçerisinde Yer Ala
cak Bütün Tesis ve Alanlarım Yönetimi Hakkında 
Kanun Tasarısı» üzerindeki görüşmelere devam edi
yoruz efendim. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 

MtLLÎ EĞİTÎM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; 

Geçen günkü görüşmeler arasında, siıtinen iki yan
lışlık var, bunun düzeltilmesi hususunu yüce takdir-
lerinize arz etmek istiyorum : 

Efendim, 23 ve 41 imci maddelerdeki düzenle
me 59 ve 78 inci maddelere paralel geçerken, yan
lışlıkla bazı yer değişmeler olmuş sizdeki metinde. 
78 inci ve 59 uncu maddelerim son sa'tınndaıkiler ta
mamen çıkarılacaktır efendim. Son satırı «... gerekli 
görülen haberleşme hizmetlerimi yerine getirirler.» 
şeklindeki rnaıdde; zaten diğerlerinden de çıkarılmıştı. 
bu avnen kalmış orada, bunun çıkarılması gerek'vor 
ve yukarıdaki de «...haberleşme üyesi olarak» ke
limesi yanlışlıkla çizilmiştir, o da aynen kalacaktır 
efendim; arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Yani bir maddî hata olduğunu söylüyorsunuz. 
Metin, bittikten sonra ona göre gerekli işlemi yapa
cağız efendim. 

Sayın üyeler; Komisyondan 90 imci madde 'ille il
gili gelen bir Tezkere var, okutuyorum efendim : 

Yüce Başkanlığa 
Genel Kurulca Komisyonumuzda tekrar görüşül

mek üzere uygun görülen, Üye Cahit Tutum ve 

/.. 479 S. Sayıyı Basmayan 28.6.1983 tarihli 
126 ncı Birleşim Tutanağına eklidir. 

Kamer Genc'in önergeleri Komisyonumuzca incelen
miştir. 

90 inci, maddenin gerekçesinde görüleceği gibi, 
bu madde de siyasî partiler ve sendikalara üye ola
mayacak, siyasî ve sendikal faaliyetlerde bulunama
yacak olan kişilerin belirlenmesiyle ilgili maddede 
«ve meslek kuruluşlaırına» ifadesinin çıkarılması Ko
misyonumuzca uygun görülememiştiır. Komisyon 
metninim kabulünü arz ederim. 

Selçuk KANTARCIOĞLU 
Millî Eğitim Komisyonu 

Başkanı 
BAŞKAN — Sayın Tutum?.. Yok. 
Sayın Genç, önergenize katılma olmamış efen

dim, bir diyeceğimiz var mı?. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkam, müsaade eder

seniz Genel Kurulumuzun bilgisi olması yönünden 
kısa bir açıklama yapayım efendim. 

BAŞKAN — Efendim, önergeye katılıp katılma
dığı hususunda bir açıklama yapın lütfen; Genel Ku
rulun bilgilerine değil de, doğrudan doğruya öner
geye katılıp katılmadığı hususunu lütfen açıklayın 
efendim. 

KAMER GENÇ — Katıflmıamışlaır efendim; ken
dileri de zaten belirtiyorlar. Bizim önergemizin ma
hiyetini açıklayayım mı Sayım Başkan? 

BAŞKAN — Yok efendim, önergenim mahiyeti
ni açıklamanız mümkün değil. Sadece katılıp katıl
madığı hususunu soruyorum size. Siz de katılıp ka
tılmadıkları hususunda beyanda bulunacaksınız. Ne
den katılmadıkları hususunu yeniden açıklama müm
kün değil. 

KAMER GENÇ — Efendim, o zaman bizim bu
raya gelip de tekrar bu usulü ihdas etmemizin an
lamı kalmıyor ki... 

BAŞKAN — Anlamı 78 inci maddede Genel Ku
rulum vermiş olduğu bir husustur. Aslında bu so
rulmadan işlem yapılacaktı; fakat Yüce Genel Ku
rul böyle bir şeyi sorun dediler. Bu nedenle soru
yorum efendim. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, daha önceki 
uygulamalarda, Anayasadan beri devam eden bir 
usuldür; eğer önergeye katılmamışlarsa, önerge sa
hibi çıkar Komisyon metninin aksini müdafaa eder
di; yani yeni metnimi... 

BAŞKAN — Efendim, işte neden katılmadıkları
nı kendimize göre lütfen açıklayın diyorum. 

KAMER GENÇ — Tabiî. 
Sayın Başkan; 
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Simidi, bizim önergemizde bu «... ve meslek ku
ruluşlarına üye olamazlar» kel'imelerimin madde met
ninden çıkarılmasını istiyorduk. Malumunuz, Ana
yasamızın 135 imci maddesinin Danışma Meclisinde 
müzakeresi ve kıabull'ü sılasında, Devlet memuriye
tinde bulunan kişilerin kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşlarına üye olamayacakları kabul edil
mişti. Ancak sonradan Anayasa Yüce Konsey tara
fından değiştirildi, Devlet memurlarının bunaıya üye 
olması ilkesi kabul edildi. 

Şimdi bizim önergemizdeki amaç şudur : Diyo
ruz ki, mesela bir Türk Dil, Türk Tarih Kurumu 
üyesi veya Atatürk Araştırma Merkezinin üyesi bir 
avukat olabilir, Barolar Birliğine kayıtlı olabilir, 
Etibba Odalarına kayıtlı olabilir, Türkiye Mühendis 
ve Mimarlar Odası Birliğine kayıtlı olup da, orada 
da faaliyette bulunabilirler ve o meslekler arasında, 
o mesleğin linceliklerini, niteliklerini ve bilgi alış -
verişini kolaylaştırması bakımından hem meslektaş
larıma faydalı olur, hem o meslektaşlarından aldığı; 
Türk dili, Türk kültürü yönünden onlardan aldığı 
bilgileri kurula aktarma yönüyle faydalıdır. Getiri
len metim Anayasaya da aykırıdır demiştik. Önerge
mizin mahiyeti buydu efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 

Sayın üyeler, 90 inci maddeyi Komisyondan gel
diği 'biçimliyle oylıarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir 
efendim. 

Sayın üyeler; 95 inci maddeyi okutuyorum : 
Malî kolaylıklar 

MADDE 95. — Yüksek Kuruma ve bağlı kuru
luşlarına yapılacak bağış ve yardımlar her türlü ver
gi, resim ve harçtan muaftır. Yapılan bağış ve yar
dımları, gelir ve kurumlar vergisi yükümlüleri yılı 
içinde verecekleri beyannamelere masraf kaydedebi
lirler. 

Yüksek Kurum ve Bağlı Kuruluşları, 1050 sayılı 
Muhasebei Umumiye Kanunu ile 2490 sayılı Artır
ma, Eksiltme ve İhale Kanunu hükümlerine tabi de
ğildir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyemiz var mı efendim?.. 

KAMER GENÇ — Söz istiyorum. 
AKİF ERG1NAY — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Genç ve Sayın Erginay söz 

istemişlerdir. Başka söz isteyen sayın üye var mı?.. 
Ydk. 

Kayıt işlemi bitmiştir. 
Sayın Genç, buyurun. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Şimdi, bu maddede Kurumun 1050) sayılı Muha
sebei Umumiye Kanununa ve 2490 Sayılı Kanuna tabi 
olmayacağı belirlenmiştir. Daha önce geçen bir mad
dede ise, bunun Sayıştay tarafından denetleneceğine 
dair 93 üncü maddede bir fıkra var. 

Bir de bu maddenin birinci fıkrasında «Kuruma 
yapılacak bağış ve yardımlar her türlü vergi, resim ve 
harçtan muaftır» denilmektedir ve gelir ve kurumlar 
vergisi yükümlülerinin bunları masraf yazacağı ilkesi 
getirilmiştir. 

Kurum, genel idare içinde yer alan bir kuruluştur. 
Böyle olunca, buraya artık yapılan bağış ve yardım
ları vergiden muaf tutmak bence anlamsız olur. Yani 
Devlete bağışta bulunabilen bir kişi, kendiliğinden 
böyle bir bağışta bulunsun. Yani vergiden niye bunu 
mahsup etsin?.. Zaten vergiden mahsup ettiği zaman 
veya masraf yazdığı zaman aşağı yukarı % 70 civa
rında Devlet kesesinden Devlete bir fedakârlık yap
mış oluyor. Şöyle ki : Malumunuz, bugün bizim Ge
lir Vergisi müterakki nispeti kabul etmiştir. Gelir 
Vergisinde % 70"e kadar bir vergi nispeti vardır. Bu, 
daha önce kabul ettiğimiz bazı maddelerde, mesela; 
40 inci maddede Kurumun şeref üyeliği müessesesi 
vardır. Şeref üyesi olabilmek için Kuruma önemli 
miktarda maddî yardımda bulunmak şeref üyeliğine 
kayıt için bir neden teşkil etmektedir. Şimdi, bir va
tandaş bu Kuruma bir milyon lira bağışta bulundu
ğu zaman, aslında bunun Kuruma yaptığı fiilî bağış; 
vergi nispetini kendisinin gelir düzeyine göre % 70 
kabul edersek, 700 bin lirasını Devletten veriyor, bu
nu masraf kabul ettiğimiz takdirde, 300i bin lira bir 
bağışta bulunmuş oluyor. Bir milyonu nazara aldığı
nız zaman, önemli bir rakamda ve önemli miktarda 
Kuruma bir bağışta bulunmuş gibi oluyor; ama bu 
sebeple de Kurumun bir şeref üyeliği buna verilmiş 
oluyor. Aslında fiilî olarak bunun Kuruma yaptığı 
bağış 300! bin lira gibi değersiz bir rakam oluyor. 

Bu itibarla kanaatimizce Devlet müesseselerine 
vatandaşın bağışta bulunması halinde, bunu getirip 
de ayrıca vergide masraf yazması anlamsız olur. 
Yani Devlete vergiyi verirsin; ama buna rağmen Dev
lete bir bağışta bulunan kişiye de hiçbir zaman teşvik 
edici böyle bir unsur getirmeye gerek yoktur. Bu iti
barla madde esas itibariyle fuzulidir, 
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İkinci fıkrası da diyor ki; «1050ı sayılı Muhasebei 
Umumiye Kanunu ile 24901 sayılı Artırma, Eksiltme 
ve İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir.» 

E, Sayıştay nasıl denetleyecek bunu? Sayıştay de
netlemesi ne olacak? Bakacak; ödenek gelmiş mi? 
Gelmiş, ödeneği harcamış mı? Harcamış. Yani bu
nun dışında Kurulun takdir hakkına müdahale ede
cek midir? Mesela bir ihale yaptı. İhaleye Kurul Baş
kanı veyahut da ihaleyi yapan kişiler kendi istedik
lerini çağırdılar; normal bir yarışmayı müteahhitler 
arasında açmadılar. Buna Sayıştay müdahale edecek 
midir? Etmeyecektir; 2490 sayılı Kanuna tabi olma
dığına göre. Ne olacaktır? Kurul Başkanı istediği gibi, 
istediği kişilere birtakım ihaleler verecektir, istediği 
harcamaları yapacaktır. Burada Sayıştayın denetimi 
de anlamsız kalacaktır. 

Bu itibarla kanaatimiz odur ki, Devlet kuruluşu 
olan bu Kuruluşun 2490 sayılı Kanuna ve 1050 sayılı 
Muhasebei Umumiye Kanununa tabi olmasında bir 
mahzur yoktur. Bunun bir döner sermayesi vardır; 
ama bir kısmı döner sermaye ile bir kısmı Devlet ku
ruluşu niteliğinde faaliyette bulunan hiçbir kuruluşun 
kendi kanununda böyle bir hükme yer verilmemiştir 

Bu itibarla getirilen hüküm bu haliyle hem kanun 
tekniğine ve hem de ileride suiistimallere meydan ver
mesi bakımından uygulamada büyük sakıncalar do
ğuracaktır. Bu hükmün madde metninden çıkarılması 
gerektiğine inanıyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Erginay, buyurunuz. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan; vergilerde 

istisna ve muafiyetlerin nedenleri çeşitlidir. Bunlar 
ya iktisadî olur; birçok kanunlarımızda vardır, ya 
sosyal olur; yine kanunlarımızda vardır yahut da eği
timi tahrik için, teşvik için olabilir. Bu itibarla ben, 
benden evvel konuşan Sayın 'Kamer Genc'in aksine 
bu maddenin yerinde olduğuna kaniim. 

Buyurunuz, Üniversiteler Kanununun, daha doğ
rusu 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 56 ncı 
maddesinin (b) bendine bakalım: 

«Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri tara
fından Yükseköğretim Kurumlarına makbuz karşılı
ğında yapılacak naktî bağışlar Gelir ve Kurumlar Ver
gisi Kanunları hükümlerine göre yıllık beyanname ile 
bildirilecek gelirlerden ve kurum kazancından indirilir.» 

Maksat, memleketimizde Atatürk'ün mirası olan 
iki büyük kurumun veya diğer araştırma ve kültür 
merkezlerinin çalışmasını teşvik etmek için bu anlam

da yapılacak olan bağışların masraf kaydedilmesini 
kabul etmektir. Söylendiği şekilde gelir vergisi % 70'e 
varmıyor, bugün % 63'te kalıyor ve kurumlar vergisi 
de % 40'tır. Binaenaleyh, bir milyon lira bağışlayan 
bir kurum '600 bin lira daha fazladan vermiş olur; 
400 binini kurtarmış oluyor. Fakat asıl dava, bunu 
teşviktir ve kaldı ki, neticede büyük bir değişiklik de 
olmaz. Aslında Devletin kaybettiği bu geliri bu Kuru
mun bütçesi yapılırken, (giderleri ve gelirleri karşılaştı
rılırken Devlet tarafından yapılacak olan yardımları, 
bütçeye konacak olan masraflar; yani ödenekler bakı
mından göz önünde bulundurulur. Dilayısıyla ortada 
Devlet bakımından bir zarar yoktur. Bağışları almışsa 
ve o fonlar kendi ihtiyaçlarını karşılıyorsa genel büt
çeye Başbakanlık bütçesi kanalıyla konulacak olan 
ödenek zaten o miktarda azaltılır. 

Bu itibarla büyük bir eksiklik yoktur. Devlet ba
kımından; üstelik mükellefleri bu Kuruma yardım 
bakımından teşvik etmiş oluyoruz; bir milyonda 300 
bin, 500 bin dahi olsa böyledir ve bu faydalı bir şeydir. 

Binaenaleyh, bu hükmün kalmasında isabet vardır, 
yerindedir. Bir sosyal, bir doğrudan doğruya eğitim 
müessesesi ve büyük bir gaye için kurulmuş olan bu 
Kuruma vatandaşlarımızın yardım etme bakımından, 
bağış bakımından teşvik edilmiş olmalarında büyük 
fayda görürüm. 

. İkincisi; aynı maddenin ikinci fıkrasında 1050 sayılı 
Muhasebei Umumiye Kanununun ve 2490 sayılı Ka
nunun dışında kalması ile Sayıştayın hiçbir fonksiyonu 
kalmayacağına da iştirak etmiyorum. Çünkü Sayıştay 
Kanununun, 832 sayılı Kanunun kendi 1 inci mad
desinde Devletin bütün gelir, gider, mal, mülk hepsi
nin kontrolünün kendisine tabi olduğunu belirtir ve 
üstelik döner sermaye kanalıyla da bunu kontrol eder 
ve sanıldığı gibi de bu Kurum, kendisi istediğine şu 
kadar para, istediğine şu kadar bilmem nimet, bunu 
veremez... Onun kendi kuralları içerisinde, kendi tüzük
leri, yönetmelikleri, kendi Kanunu içerisinde ancak 
hareket edebilir. Bu keyfe mayeşa bir özel sektör gibi, 
bir teşebbüs gibi hareket etme yetkisine sahip değildir. 
Bir kamu kurumu olduğuna göre kendisinin kanunlar 
çerçevesinde hareke etmesini mecbur kılar. Eğer bu 
Kurum kendisinin tespit ettiği, tespit etmek mecbu
riyetinde olduğu kuralların dışına çıkar, keyfî bir 
ödeme yaparsa, işte o zaman Sayıştay bunun muha
sebesini kontrol etmek suretiyle gayet tabiî muhakeme 
eder ve cezalandırabilir. 

Bu itibarla, o hükmün konulmasında da fayda 
vardır. Çünkü yapılacak olan ihalelerde 1050 sayılı 
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Muhasebei Umumiye Kanununun diğer Devlet muha
sebesi bakımından ortaya çıkan tahakkuk, verile emrine 
bağlama gibi, tediye gibi hususlarda zorluk çekilme
mesi için yerindedir. Ben bunu kabul ediyorum. 

Yalnız, aynı maddenin birinci fıkrasındaki, «Gelir 
ve kurumlar vergisi yükümlüleri yılı içinde verecekleri 
beyannamelere masraf kaydedebilir» deyiminin, belki 
2547 sayılı Kanundaki 56 ncı maddenin (b) bendine 
daha uygun şekilde düzenlenmesini düşünürdüm. 
çünkü gelir gerçek kişi içindir, kazanç kurumlar 
vergisi içindir. Bu deyim burada pek açıklanmamış 
oluyor; fakat yine de kanunen yahut kanun tekniği 
bakımından yanlış sayılmaz. 

Teşekkür eder, saygılar sunarını. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Komisyon, bir cevabınız olacak mı efen

dim?... 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim; görüşlerimizi 
Sayın Hocamız gayet güzel açıkladılar. Başka diye
ceğimiz yok. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Sayın üyeler; 
Bu maddeyle ilgili soru sormak isteyen sayın üye

miz var mı efendim?... Sayın Kırcalı soru mu efen
dim?... Buyurun. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan; 

Bütçe - Plan Komisyonundan Sayın Millî Eğitim 
Komisyonumuz düşünce almış bulunuyorlar. Bu 95 
inci maddenin ikinci cümlesinin gerek Bütçe tekniği
ne, gerek vergi tekniğine uygun olmadığı hususu özel 
olarak Bütçe Komisyonu Raporunda belirtilmiş bu
lunuyor. Birinci maddenin (a) fıkrasında, 12 nci say
fada, hemen başta. -Sayın Millî Eğitim Komisyonu
muz hiçbir neden göstermeden mütalaasına başvur
muş olduğu ve vergi hukuku bakımından son dere
cede isabetine inandığım bu düşünceyi kabul etme
miş bulunuyorlar; ama kendi açıklamalarında buna 
ait hiçbir şey yok. Acaba Sayın Komisyon bunu ka
bul etmez iken neyi düşündü?... Bunu ben tespit ede
memiş bulunuyorum. Açıklamak mümkün olur mu 
efendim?... 

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

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU _ Biz, Bütçe - Plan Ko
misyonunun bildirdiği gibi kanun tekniğine aykırı bir 

durum bulamadık efendim. Bu bakımdan arz ederim. 
Cümle öyleydi çünkü.., 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim, 
Sayın Bilge, buyurun, 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan; 
Burada maddenin birinci fıkrasının ikinci cüm

lesinde, «Yapılan bağış ve yardımları, gelir ve ku
rumlar vergisi yükümlüleri yılı içinde verecekleri 
beyannamelere masraf kaydedebilirler.» denilmekte
dir. Bilebildiğim kadarıyla beyannameler aynı yıl için
de verilmez, ertesi yıl içinde geçen yıl için verilir. 
Bu itibarla, bu «yılı içinde verilecek beyanname» ta
biri biraz zorluk çıkarır gibi geliyor bendenize. Aca
ba, bunu daha uygun bir şekle sokmak için «Yüküm
lülerin o yıl içinde verecekleri beyannameler» den
mesi daha uygun olmaz mı?... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Sayın Komisyon. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOÖLU — Olabilir; fakat Ma
liye Bakanlığı yetkilisinin verdiği ifade ve Maliye Ba
kanlığının vermiş olduğu yazılı cevap böyledir efen
dim. O bakımdan biz metnin aynen bu şekilde kal
masına taraftarız efendim. Yani Maliye Bakanlığı 
düzenlemiştir bu maddeyi. Bu bakımdan katılamıyo
ruz, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
NECİP BİLGE — Tutanaklara geçmiş olsun da. 
BAŞKAN — Sayın Genç, soru. 
KAMER GENÇ^-ıSayın Başkanım; 

Şimdi, Sayın Akif Erginay'ın yaptığı açıklama
dan sonra Komisvon Başkanı onun mütalaasına uydu
lar. Sayın Akif Erginay dediler ki, «Kurumlar Vergi
sinin nispeti % 40'tır. Bir milyon lira bağış yapan bir 
kurum 400 000,— lirayı Devlet kesesinden veriyor; 
ama 600 000,— lirayı kendi kesesinden veriyor.» de
diler. Komisyon da ona katıldığı için soruyorum. As
lında Kurumlar Vergisi nispeti % 40'tır; ama bu ku
rum kazancı dağıttığı zaman yine onun ortağı olan 
gelir vergisi mükellefi bunu beyan ediyor ve % 70'e 
kadar vergi ödettiriyor. Nasıl Sayın Komisyon böyle 
yanlış bir açıklamaya kabul ediyor?. Onu soruyo
rum. 

BAŞKAN — Efendim, yanlış açıklama olduğu
nun iddiacısı sizsiniz. 

KAMER GENÇ — Ortada kanunlar var ıSaym 
Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Erginay, kendi beyanının doğ
ru olduğu beyan ettiğine göre, bunu soru olarak kabul 
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etmek ve cevaplandırmasını istemek mümkün değildir 
efendim. Bir üye kendi bilgisi tahtında size fikrini 
anlatır. 

Sayın üyeler; 
Maddeyle ilgili düzeltme isteminde bulunan sayın 

üyemiz var mı efendim?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... 95 inci madde kabul edilmiştir. 
96 ncı maddeyi okutuyorum. 
Döner sermaye 

MADDE 96. — Atatürk Kültür, Dil ve Tarih 
Yüksek Kurumu Başkanlığı ve Bağlı Kuruluşların
da döner sermaye işletmeleri kurulabilir. Döner ser
maye işletmelerinin toplam sermaye miktarı bir mil
yar liradır. Bu sermayenin kurulacak döner sermaye 
işletmeleri arasındaki dağılımı Yüksek Kurum Baş
kanlığınca yapılır. 

Döner sermayelere tahsis edilecek taşınır ve ta
şınmaz değerlerin toplamının döner sermaye miktarı
nı karşılamaması halinde aradaki fark Kurumun büt
çesine bu amaçla konulacak ödeneklerle karşılanır. 

Kurumun döner sermaye miktarını bir katı kadar 
artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyemiz var mı efendim?.. Sayın Erginay. Başka sa
yın üyemiz?... Yok. 

Buvurun Savın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan; 
Daha önce de buna benzer 'bir madde geçti bir 

kanunda; Bakanlar Kuruluna sermaye artırma yet
kisi veren hükmü çıkarmıştık yanılmıyorsam. Bu 
itibarla, bu maddenin son fıkrası yerinde değildir. 
Doğrudan doğruya belirli bir miktar için bütçeye 
konacak miktar için doğrudan doğruya belirlenir. 
Yani denir ki, «1 milyar, 2 milyar...» Bunun Bakan
lar Kurulu kararıyla artırılmasının bir kamu kuru
luşu bakımından yetki verilmesi doğru değildir. Gon 
fıkranın çıkarılması zannediyorum yerinde olur. Kal
dı ki, 2 milyara çıkarmak isterse gene ilgili organ 
kanalıyla yapmak mümkündür; ama Bakanlar Kuru
lunun bu alanda bir masraf koyma yetkisini kalbul 
edemiyorum. Anayasamıza da aykırı düşer. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Komisyon?... 
MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOÖLU — Sayın Başkanım; 
Akif Beyin 'bahsetmiş olduğu konu doğrudur. 

Daha önce aynı şekilde Karayolları Trafik Kanu
nunda da bu madde verilen önergeler istikametinde 

ve Genel Kurulun kabulü üzerine çıkarılmıştı. Çıka
rılmasına taraftarız efendim. Böyle bir şeye gerek yok. 
Haklılardır. Miktar koymakta büyük fayda vardı, bu
nu da koymak mümkün değildir şu anda. Bütçe mik
tarı falan da bilinmemektedir, bağışlar da belli değil
dir; ikisinin dışında. Bu 'bakımdan çıkarılması ye
rinde olur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Hükümetten de soralım. 
Efendim son fıkranın çıkarılmasına taraftar olu

yor musunuz?... Taraftarsınız. 
Sayın üyeler; 
Bu maddeyle ilgili soru sormak isteyen sayın üye

miz?... Yok, 
Düzeltme isteminde bulunan sayın üyemiz?... 

Yok. 
Maddeyi son fıkra çıkarılmış biçiminde oyları

nıza sunuvorum efendim. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; 
Yeni bir 97 nci madde yapılmasına ilişkin bir tez

kere var Komisyondan; okutuyorum. 

Yüce Başkanlığa 
Aşağıdaki metnin ilgili Devlet Balkanı teklifi ve 

Komisyonumuzca uygun görülmesi üzerine 4 üncü kı
sımda 97 nci madde olarak kabulünü ve 97 nci mad
denin 98 inci madde olarak değiştirilerek düzenleme 
yapılmasını arz ve teklif ederim. 

Selçuk KANTARCIOÖLU 
Millî Eğitim Komisyonu 

Başkanı 

«MADDE 97. — 23.9.1980 tarihli 2302 sayılı Ata
türk'ün Doğumunun 100*üncü Yılının Kutlanması 
ve Atatürk Kültür Merkezi Kurulması Hakkındaki 
Kanunun 4 üncü maddesindeki Cumhurbaşkanının 
nezdinde kurulan Millî Komite yeniden Başbakan, 
Genelkurmay Başkanı, ilgili Devlet Bakanları, Millî 
Savunma Bakanı, Millî Eğitim Bakanı, Kültür ve Tu
rizm Bakanı, Gençlik ve Spor Bakanından oluşturul
muştur.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyemiz var mı efendim?... Yök. 

Sayın Komisyon bir açıklamanız olacak mı efen
dim?... Buyurun. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL-
ÇUK KANTARCIOÖLU — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarım; 

2302 sayılı Atatürk'ün Doğumunun 100'üncü Yılı
nın Kutlanması ve Atatürk Kültür Merkezi Kurulma-
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sı Hakkında Kanun ve bu Kanunun 4 üncü maddesi 
Millî Komitenin teşkilini öngörmektedir. Bu Ka
nunda ifade «Devlet Başkanı nezdinde bir Millî Ko
mite kurulur» şeklindedir ve «Devlet Başkanı» ifa
desi bugün «Cumhurbaşkanı» olarak kanunlarla de
ğiştirilmiştir; fakat buradaki bulunan «Millî Komi
te; Başbakan, Genelkurmay Başkanı veya Genelkur
may İkinci Başkanı, Millî Savunma Bakanı, MiUÎ 
Eğitim Bakanı, Kültür Bakanı, Türk Tarih Kurumu 
Başkanıyla Başbakanın teklif edeceği ve Devlet Baş
kanının onaylayacağı en fazla 8 uzman ve danışman
dan oluşur» şeklinde idi. Fazla olan başkanlarla bir 
de 8 uzman ve danışman üyelerin bu teşekkülden 
çıkması gerekiyor; çünkü Millî Komite yerine şu an
da bu görevi yapabilecek yeni bir kurul vardır. Adı 
Yüksek Kuruldur. Cumhurbaşkanının denetim ve gö
zetimi altındadır. İki tane olmuş oluyor. Bunun için 
geçici maddede alanlarla ilgili, işletme ve çıkarılacak 
tüzüklerle ilgili geçici maddeye konmuş olan madde
ye paralel ve başkanların yeniden düzenlenmesiyle 
ilgili olan hususlar dikkate alınarak böyle bir mad
denin, ki, o geçici maddede; «Cumhurbaşkanı gerek
tiği takdirde Millî Komitenin devamını isteyebilir.» 
Hem onunla bir paralellik sağlama bakımından, hem 
de gerekirse Cumhurbaşkanı bunu kaldırsın ve bir de 
personel arasında bulunsun diye bu maddeye ihtiyaç 
vardır, 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

Maddeyle ilgili soru sormak isteyen sayın üye
miz var mı efendim?... Sayın Erginay. Başka soru 
sormak isteyen?... Yok. 

Buyurun Sayın Erginay, 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan; 
Bir defa böyle bir hükmün buraya girmesinin 

mevcut diğer hüküm bakımından pek varit olmaya
cağını düşünüyorum. Doğru değildir; çünkü o kanun 
başkadır, bu kanun başkadır., 

İkincisi; böyle (bir maddeyi buraya koyacağımıza 
göre, öteki maddeler yürürlükte kalacak mıdır?... 
Onun kaldırılmasına ait bu kanunî hüküm getirilecek 
midir?.... Bunları öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay, 
Sayın Komisyon?.., 
MÎLLÎ EĞÎTTM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOÖLU — Sayın Başkanım; 
Arkadaşımız haklılar. Ancak bu 2302 sayılı Kanu

nun bir kısmı yürürlükten kalkmıştır. 2450 sayılı Ata
türk Kültür Merkezi Kanunu vardır. Bu 2302 sayılı 
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Kanunla beraber geçici maddelerdir. Bunların kurul
maları ve merkeze devirleri konusu görüşülmüştür. 
Yalnız burada koordinasyonun sağlanması, kutlama 
işlerinin düzenlenmesi, ayrıca fon kurulması ve fon 
kaynakları diye yaşayan maddeler vardır. Bunlar an
cak bu Kanun yürürlüğe girdikten sonra Maliye Ba
kanıyla müştereken ve zamanla ortadan kalkacak
tır. Onun için buradaki geçici maddelere konmuştur. 
O maddelerden sonra herhalde bütçesi yapıldıktan 
sonra, başkanlar seçildikten sonra bir sene sonra an
cak tasfiye olması mümkündür. 

Sonra, mevcut paralar bu fondan nasıl Maliye Ba
kanlığına devredilecektir falan hususları vardır ve
ya sonra Atatürk Araştırma Merkezine devri husu
su vardır. Bu bakımdan zaman isteyeceği için şimdi
lik diğer elemanların da bu komiteye katılmamaları 
düşünülerek böyle bir madde getirilmiştir. Endişe 
edilmesin. Yani esas maddeleri arasına şu bakımdan 
aldık efendim; kanun tekniğine uysun ve bir de ge
çici maddede şayet Reisicumhur bunun devamını is
tiyorsa, bu devam etsin diye geçici maddeye bir para
lellik getirdik efendim. Yani kanun duruyor efen
dim, eski kanun duruyor; sadece oluşmasını değiştir
dik efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler; 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir., 

Eski 97, bu maddenin kabulüyle şimdiki 98 inci 
maddeyi okutuyorum, 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Çeşitli Hükümler ve Geçici Maddeler 

Oylama, toplanma ve karar alma esasları 
MADDE 98. — Bu Kanunda mevcut kurullar üye 

tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya 
katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşit
liği halinde Başkanın katıldığı karar kurul kararı sa
yılır, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyemiz var mı?... Yok, 

«Sayın Komisyon, Sayın Hükümetin bir diyecekle
ri?... Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üyemiz var mı?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Eski 98, şimdiki 99 uncu maddeyi okutuyorum. 
Tüzük 
MADDE 99. — Atatürk Kültür, Dil ve Tarih 

Yüksek Kurumu tüzüğü aşağıdaki hususları ihtiva 
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edecek şekilde bu Kanunun yayımı tarihinden iti
baren altı ay içinde yürürlüğe konulur. 

a) Yüksek Kurumun üst organları ile Yüksek 
Kurum Başkanlığı ve Bağlı Kuruluşların organları
nın kuruluş ve çalışma esaslarına ilişkin hususlar, 

b) Uygulama ve Bilim Kolları ile Türk Tarih 
Kurumunda yer alan komisyonların teşkil ve çalışma 
esasları* 

c) Personel işlemleri ve özlük hakları ile ilgili 
hususlar, 

d) Atatürk Kültür Merkezi Alanı içerisinde yer 
alacak tesis ve alanların bakımı, onarımı ve işletilme
sine ait esaslar, 

e) Bu Kanunun uygulanması ile ilgili diğer hu
suslar. 

, BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyemiz var mı?... Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, bir diyeceğiniz 
var mı efendim?... 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; bi
rinci fıkrada «Kanunun yayımı tarihinden itibaren al
tı ay içinde»den sonra şu hususu ilave ediyoruz; «Res
mî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe konulur.» 

NECİP BİLGE — Sayın Başkanım, buna gerek 
yok. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz... 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU »BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; ka
nunlarla, 'tüzüklerle ilgili Hükümetin getirmiş olduğu 
teklifte yönetmeliklerin dışında tüzükler de yazılı. 
Hükümetin getirdiği teklifte tüzüklerin de, hangi 
tüzüklerin ve yönetmeliklerin diye cetveldeki adı var 
efendim; o bakımdan bunu istedik, 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, tüzükler ha
riç. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Hariç; Anayasada ol
masına rağmen. 

AKİF ERGİNAY — Anayasada yönetmelik var.. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun; söz is

teyin, vereyim, fikrinizi açıkça beyan ediniz. Sayın 
Erginay, söz istiyorsanız buyurun efendim. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, Komisyon 
Başkanının belirttiği şekilde varit değildir. Anaya
samızda yalnız, hangi yönetmeliklerin Resmî Gaze
tede yayınlanacağı kanunda belirtilir der. Tüzükler 
zaten otomatikman Resmî Gazetede yayınlanmak 
mecburiyetindedir. Onun için buraya ayrıca «Resmî 
Gazete» tabirinin konması zaittir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Komisyondan soralım efendim... 

KAMER GENÇ — Sayın Başkanım, Anayasanın 
115 inci maddesinin son hükmünü isterseniz okuya
lım... 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun; Ana
yasanın yalnız 115 inci maddesi değil, her maddesini 
her üyemiz en iyi biçimde bilmektedir efendim, 

Buyurun efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, Ana
yasayı bu işin içerisine, bağrıımıza bastığımız için 
sokmadık; çünkü biz bunu şu görüşle getirdik; Ka
bul veya ret her zaman arkadaşlarımın hakkı; Hü
kümetin tökli'fi, hangi kanunların Konsey tarafından 
çıkarılacağına dair bir liste gönderdiler. O listede, 
çıkacak kanunlar arasında hangi kanunlar, hangi tü
zük ve yönetmeliklerin Resmî Gazetede yayınlana
cağı hakkında kanun teklifi var; o bakımdan arz et
tim. Çıkarmak mümkün, efendim, yazmaya biliriz-
de. Madem arkadaşlarım itiraz ediyorlar; çıkarıyo
rum efendim, gerekmiyor, 

BAŞKAN — Peki efendim, 
Sayın üyeler; 
Bu madde üzerinde düzeltme isteminde bulunan 

sayın üyemiz var mı efendim?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza..., 

CAHİT TUTUM — ISöru Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Soru yok efendim, soru bitti. So

ruyu sordurduk; Sayın Erginay da sordular zaten. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Eski 99, yeni 100 üncü maddeyi okutuyorum. 
Yönetmelikler 
MADDE 100. — Bu Kanunda belirlenen husus

ların uygulanması ile ilgili yönetmelikler Yüksek Ku
rumun ve Bağlı Kuruluşların yetkili organlarınca bu 
Kanunun yayımı tarihinden itibaren dokuz ay için
de hazırlanarak, yürürlüğe konur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyemiz var mı?... Yok, 

Sayın Komisyon, bir diyeceğiniz var mı?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANİ SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Aynı şeyi eklemek isti
yoruz efendim. «... dokuz ay içinde hazırlanır ve 
Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe konur.» 
şeklinde düzenliyoruz bu maddeyi efendim, 

BAŞKAN — Peki efendim. 
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Maddeyle ilgili soru sormak isteyen sayın üyemiz 
var mı?... Yok. 

Düzeltme isteminde »bulunan sayın üyemiz var 
mı?... Yok. 

Maddeyi bu ilaveyle oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum. 

GEÇtCI MADDE 1. — Yüksek Kurum Başkanı 
ile Bağlı Kuruluşların Başkanları, Yüksek Kurula ve 
Yönetim Kuruluna Cumhurbaşkanınca seçilecek üye
ler ile müşterek kararla atanacak üyeler bu Kanunun 
yayımı tarihinden itibaren 20 gün içinde usulüne gö
re seçilir ve atanır. 

Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 25 gün 
içinde Yüksek Kurul, Başbakanın başkanlığında ilk 
toplantısını yapar, 

Bu Kanuna uygun olarak Yüksek Kurulun ve 
Yükseköğretim Kurulunun seçeceği aslî üyeler 'bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün 
içinde seçilir ve Bağlı Kuruluşların organları oluş
turulur, 

Yüksek Kurum Başkanının atanması ile birlikte 
Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu Yüksek 
Kurum Başkanlığına bağlanır. 

Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumunun 
planlanan faaliyetleri 1983 yılı sonuna kadar eski 
mevzuatına göre yürütülür. Bu Kurumların 1984 yılı 
faalivetleri bu Kanunda öngörülen esaslara göre plan
lanır. Bağlı Kuruluşların teşkilatlanmaları bu Kanun 
ve hazırlanan tüzük ve yönetmeliklere göre Ocak 
1984 sonuna kadar tamamlanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Sayın Devrimsel. Başka sayın üyemiz yök. 

Buyurun Sayın Devrimsel. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; 
Geçici 1 inci madde bilhassa mevcut Türk Dil 

Kurumu ve Türk Tarih Kurumunun, Yüksek Kurum 
Başkanının atanmasıyla birlikte Kurum Başkanına 
bağlanacağını öngörmektedir. Bu vesileyle 1932 yılın
dan beri 51 yıllık bir faaliyet ve çalışmadan sonra 
varlığını sürdüren bu iki kuruluşun varlığına son ve
rilecek bir kuruma bağlanıyor. Bu vesileyle bazı dü
şüncelerimi açıklamak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Konuşmalar sırasında, bu tasarıya karşı çıkan 

arkadaşların dolayısıyla Anayasaya karşı çıktıkları 
söylendi; biraz da insaf ölçüleri dışında haksızlık 
edildi. 

Anayasa Komisyonunun getirdiği taslak hakkın
daki görüşlerimiz tutanaklardadır. Ayrıca, Konseyden 
çıkan Anayasa metni hakkındaki görüşümüzü de bir 
değerli arkadaşımız o zaman yazılı olarak basına 
açıklamıştı. Hepimiz ayrı ayrı komisyonlarda görev
liyiz. Burada, Anayasanın öngördüğü birçok yasaları 
çıkardık; Aile Planlaması, Sosyal Hizmetler, Devlet 
Güvenlik Mahkemesi vesaire... Bir tasarıyı hukuk 
açısından eleştiren arkadaşlara, Anayasa gibi temel 
bir yasaya karşı çıkıyorlar diye bu Meclis üyelerine 
itiham yöneltmek doğrusu hiç bir mantık ölçüsüyle 
bağdaşmaz. 

Değerli arkadaşlarım; 
1932 yılından beri Türk dilinin öz güzelliğini ve 

zenginliğini meydana çıkarmak, onu dünya dilleri 
arasında değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmek amacıy
la bilimsel araştırma yapan ve bugünkü durumuna 
gelmesine emeği geçenlere teşekkür etmeyi huzurunuz
da görev addediyorum. 

Ayrıca, 1932 yılından beri faaliyette bulunan bu 
kurumlar Türk edebiyatına, Türk diline, Türk tarihine 
hiç zerre kadar bir yarar sağlamadılar mı ki, Sayın 
Komisyon Başkan ve Sözcüsü, bir nebze olsun bu 
faaliyetlerinden ötürü bir teşekkürü esirgediler?.. Sa
yın Komisyon Başkanı, Meclis görüşmelerinde cevap 
verirken ve araştırma yapıp, Kanunun olgunlaşmasını 
sağlarken, önündeki lügat dahi Türk Dil Kurumunun 
lügatidir; bunun için dahi mi bir küçük teşekkürü 
esirgediler? Dün Sayın Devlet Bakanı, «Hükümet 
hiçbir zaman bu iki Kurumu itham etmedi» dediler. 
Ben Hükümetin bu beyanına şükranlarımı sunarım. 

Değerli arkadaşlarım; 
1932 yılından beri 51 yıldır hakikaten konuşma dili, 

kültür dili ve yazım dili olarak olağanüstü gelişme 
gösteren güzel Türkçemizin bundan sonra artık bilim 
dili olarak Türkiye'nin çağdaş gelişmesinde büyük 
katkıda bulunması zamanı gelmiştir. 

Bir konuya temas etmek istiyorum; bugün 20' nci 
Yüzyılın son çeyreği dev bilgisayarlar çağının baş
langıcıdır. Bugüne kadar «konpütür» dediğimiz bu 
alete «bilgisayar» sözcüğünü üreterek Türk bilim ha
yatına hediye eden ve ayrıca Türk diline yabancı dil
lerin bu şekilde bu yeni cihazla istila etmesine engel 
olan Türk Dil Kurumu yöneticilerine ve bu Kuru
mun Terim Kolu Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi 
Bilgisayar Bölümü Başkanı Doçent Aydın Köksal'a 
da, bin kelimelik bir bilgisayar sözcüğünü Türk ay
dınlarına, Türk bilimine, Türk tekniğine hediye et
tiğinden dolayı huzurunuzda takdirlerimi bildirmek 
isterim. 
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Değerli arkadaşlarım; | 
Bilhassa şunu belirtmek istiyorum; Komisyon 

Başkanı ve Sözcüsü bilhassa, «Türk dili tabiî te
kamül seyri içinde gelişir esas olarak» dediler ve 
bir de «Devlet zoru yok, tabiî tekamül içinde geliş
mesi lazım» dediler. Muhafazakâr bir insan olduğun- I 
da hiç şüphemiz olmayan, Türk edebiyatının ünlü bir J 
üstadı Profesör Fuat Köprülü'nün Türk Dili Birinci 
Kurultayında Atatürk'ün huzurunda bu nazariyeye 
karşı söylediği bir cümlesini tekrar etmek istiyorum: j 

«Burada söz söyleyen bir hatip, tekamül naza- I 
riyesine ve determinizmin esaslarına istinat ettiğini I 
ileri sürerek, içtimai bir müessese olan dilin, tabiî I 
bir tekamül takip ettiğini ve onu değiştirmek insan- 1 
ların kuvveti dahilinde olmadığını, akademilerin ve 
ilmî heyetlerin bu tekamülü tespitten fazla bir şey I 
yapamayacaklarını söyledi ve muhafazakâr kuvvetle- I 
rin ve kanaatlerin, ifratları tadil suretiyle bu işte 1 
hayırlı 'bir iş gördüklerini tasrih etti. Zahiri bir ilim I 
cilasına bürünen bu iddia, bütün inkılap hareketlerine i 
karşı daima kullanılan eski bir silahtır. Büyük Gazi, I 
o zaferi tamamlayan ve sağlamlayan birtakım azametli I 
inkılaplarından sonra, bizi. yeni bir zafere, yeni bir I 
inkılaba, daha açık bir tabirle manevi istiklale de I 
kavuşturuyor. İslam medeniyeti dairesine girdikten I 
sonra türlü amillerin tesiriyle gerileyici bir tekamül I 
takip eden, istiklalini kaybeden, yabancı boyunduruk- I 
lar altına giren Türk dilini o boyunduruktan kurtar- I 
mak için âdeta umumî bir seferberlik emri veriyor.» I 
tşte, tabiî tekamül nazariyesi hakkında ileri sürülen ve 
kendisinin muhafazakâr tutumlu bir insan olduğundan 
şüphe etmediğimiz bir bilim adamının görüşü. 

Değerli arkadaşlarım; 

Son söz olarak şunu söylemek istiyorum; 1924 I 
Anayasası, 1945 dil değişikliği, yeniden eski haline 
döndürülmek üzere 1952 görüşmeleri sırasında I 
Hamdullah Suphi bir anısını anlatıyor: 

«Efendim, Atatürk bana sordu, «Türk dili hak- I 
kında ne düşünüyorsun?» dedi. Kendisine, «Çerkezceyi, 
sadece Çerkezler anlar, bu kavimden 'başka sadece 
saksağanlar konuşur» dedim. Bana yeni dilinizle ilgili I 
sorusuna, «Heyeti Vekilinin, Başvekilin Başkanlığın
da içtimai» sözüne karşı, «Bakanlar Kurulunun 
Başbakanlıkta Başbakan Saraçoğlu'nun Başkanlığında I 
toplanacaktır» sözü ikinci bir Evliya Çelebi sözü gibi I 
«Türk dili şol lehçedir ki, onu Türklerden başka yal- I 
nız kargalar konuşur» şeklinde cevap verdim diyor- I 
lar. «Bakanlar Kurulu Başbakanın Başkanlığında top
lanır» sözüne, «Ancak kargalar konuşur» şeklinde 1940 | 

I küsur tarihinde söylenen bu sözü, demek oluyor ki 
bugün normal kabul ediyoruz. Bazı kesimler vardır 
ki, toplumun 40-50 sene arkasından geliyorlar arka
daşlarım. Bugün tabiî ki, Bakanlar Kurulu Başbaka
nın Başkanlığında toplanır, bunu kargalar değil, her
kes anlar. 

Son cümlemi söyleyip bitiriyorum efendim. Bu ya
sama tasarrufuyla değerli arkadaşlar; özel hukuk tü
zelkişiliğine son verme yolu açıldıktan sonra bir şey 

j söylemek istiyorum : Bu sabah basında, bir İnönü 
Vakfının kurulduğunu öğrendik. Bu Vakıf Türkiye 

I çapında faaliyette bulunacakmış, bazı eserlere ödüller 
I verecekmiş vesaire. Ben bu yol açıldığı için tavsiye 
I ediyorum, eğer bu Tasarı yasalaşırsa tavsiye ediyo

rum; Vakıf mensupları, mahkemeye tescil ettirdikle
ri Vakıf Nizamnamesine mutlaka, «Bu Vakfın faali -

j yetleri ileride beğenilmezse, yasayla bir Devlet dairesi 
i haline getirilmek istenirse, hayatta bulunan kanunî 
I mirasçılar Vakfı ortadan kaldırıp, mallarını alma hak

kına sahiptirler.» 'diye bir hüküm koymaları lazım. 
I Yüce Heyetinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Devrimsel. 
Sayın Komisyon; bir cevabınız olacak mı efen

dim? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Hayır Sayın Başkanım. 
I Komisyon, görevini yapıyor, hiçbir kimseye karşı da 
I minnet duygusu yoktur, sadece görevine devaım et

mektedir. Yalnız, kendilerinin buraya çıkıp da, arka
daşlarına vermiş olduğu namus sözünü yerine getiri
yor, istifa dilekçesini veriyor zannetmiştim; onu da 
yapmadıklarına göre, bir şey söyleyecek durumda de-

I ğilim. 
Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bu maddeyle ilgili soru sormak isteyen sayın üye-

I miz var mı efendim?.. 

FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkanım; o söy-
J ledikleri son cümleyi anlamadım, bir şey söylediler 

efendim. Benim o söylediğimi Türk Dil Kurumunun 
ulvî yapısıyla getirdikleri takdirde gayet tabiî yerine 
getireceğim; ama getiremediğiniz takdirde de size onu 

I tavsiye ederim. 

I BAŞKAN — Sayın Devrimsel; hem anlamadığınızı 
I beyan ediyorsunuz, hem cevap veriyorsunuz, müsaa-
I de buyurun efendim. 
I Sayın üyeler; bu maddeyle ilgili bir önerge var, 
I okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 
Teklifin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasın

daki 20 günlük sürenin 30 gün, ikinci fıkrasındaki 25 
günlük sürenin 45 gün ve üçüncü fıkrasındaki 30 gün
lük sürenin 60 gün olarak değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Necip BİLGE Şerafettin YARKEN 
Akif ERÖİNAY 

BAŞKAN — Sayın Bilge; zatıâliniz mi açıklama 
yapacaksınız? 

NECİP BİLGE — Evet. 
IBAŞKAN — Buyurun. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan, değerli arka

daşlarım; 
Burada Yüksek Kurum Başkanının atanması için 

20 günlük bir süre, Yüksek Kurulun toplanması için 
25 günlük bir süre ve bu Kanuna uygun olarak Yük
sek Kurulun ve Yükseköğretim Kurumunun seçeceği 
üyelerin seçimi için, (Ki, Yükseköğretim Kurumunun 
seçme hakkı da şimdiye kadar geçen maddelerle elin
den alınmış oldu, o da kalkacak) o kısım bakımından 
da 30 günlük bir süre kabul edilmiş bulunmaktadır. 

öyle görülüyor ki, Komisyon burada âdeta (Tabi
rimi mazur görsünler) kraldan ziyade kralcı gibi ha
reket etmiş durumdadır. Çünkü, Teklifte bu süreler 
10 gün, 45 gün ve 60 gündür. Yani, 45 gün ve 60 
günlük süreleri 25 güne ve 30 güne indirmişler, sade
ce 10 günlük süreyi lütfen 20 güne çıkarmışlardır. Yük
sek Kurum Başkanının tayini bakımından bu kadar 
acele etmelerinin sebebi anlaşılmamaktadır. Acaba 
sırada bekleyen bazı kimseler mi vardır, onlar mı ta
yin edilecektir, hazırlık mı vardır? Çünkü, Kanun ya
yımlandıktan sonra memleketin birçok yerine dağı
lacaktır. Diyelim ki, belki Çemişgezek'te veyahutta 
Kars'ın Digor ilçesinde biri vardır, bu Başkanlığa 
talip olacaktır; ama Resmî Gazetenin oraya gitmesi en 
aşağı 20 gün sürer. 

Bu itibarladır ki, bu 20 günlük süre çok kısa bir 
süredir .Bunu biraz daha uzatmak lazım gelmekte
dir. O bakımdan biz teklifimizde bu 20 günü 30 güne 
çıkarmayı, 25 günü 45 güne çıkarmayı ve 30 günlük 
süreyi de 60 güne çıkarmayı teklif ediyoruz. Zaten 
söylediğim gibi Teklifte de bu son iki süre 45 ve 60'ar 
gündür, Komisyon bunu daha da kısaltmış bulun
maktadır. Bu itibarla daha uygun bir şekilde ve her
kesin de bu Kanunun yayımlanmasından haberdar 
olabilmesini sağlayacak bir sürenin kabulünün daha 
uygun olduğu düşüncesindeyim. 

Dediğim gibi, acaba bazı eski devrimciler, şimdiki 
inkılapçılar kapıda mı bekliyor ki, bunlar için bir 
şeyler hazırlanıyor ve süre bu kadar kısa tutuluyor? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Sayın Bilge'nin önergesinin lehinde, aleyhinde söz 

isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
Sayın Komisyon, görüşünüzü rica ediyorum. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, getiri
len teklifte, bizim 20 güne çıkarmış olduğumuz husus 
10 gündür, ki en zoru da budur. Biz, bu en zor gün 
olduğu için, onu bir misli artırdık, 20 güne çıkardık ki 
bu Cumhurbaşkanının seçeceğidir; diğerlerinin kriter
leri de belli, her şeyi de belli; 24 saatte bunları seç
mek mümkün. Buna rağmen, kısa zamanda diye dü
şünülüyor; evet, biran önce Kurul teşkilatının kurul
masını istedik; çünkü biran önce işe geçmesini isti
yoruz. Bu, bir lağv meselesi, bu bir ortadan kalkma 
meselesi değildir. 

Sonra, ben de şunu söylemek isterim; acaba muh
terem Hocamın bir beklentisi mi var ki, bunu bu ka
dar geciktirmek istiyor?.. 

Bu bakımdan biz, doğrudan doğruya zamanlarını 
ayarladık, hatta getirilen düzenleme de ters bir dü
zenlemedir. Rakamlara dikkat ederseniz. Teklifte 
terstir. Biz, buna rağmen bunu sıraya koyduk; evvela 
Cumhurbaşkanını, diğer değişikliği yapmak suretiyle 
yaptık efendim. Bunda hiç bir şey yok; yalnız burada 
Hocalarımın dikkatlerinden kaçmış olacak «Yüksek
öğretim Kurumunun seçeceği» kelimeleri çıkıyor... 

NECİP BİLGE — Söyledim, «o çıkıyor» dedim. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Önergenizde yoktu 
efendim, onun için. 

NECİP BİLGE — önergede olmayabilir. 

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 M S E L 
Ç U K KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, rakam
lar da yazı ile olacak efendim. Biz, 20, 25, 30 gün 
içinde olmasına karar verdik Komisyon olarak. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Yani, önergeye katılmıyorsunuz?.. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet, önergeye katılıyor 

musunuz? 
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
ERDOĞAN TURHAN — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın üyeler, Sayın Bilge ve arkadaşlarının öner

gesine Komisyon ve Hükümet katılmadığını beyan 
etmektedir, önergenin dikkate alınmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... önergenin dikkate alınması 
kabul edilmemiştir efendim. 

Sayın üyeler, bu madde ile ilgili bir düzeltme ola
rak, rakamları yazı ile yazıyoruz. 

AKİF ERG1NAY — Sayın Başkanım, ikinci sa
tırda «ile» bağlacının «ve» olması daha iyi olur; çün
kü «ile» bağlacı arka arkaya iki kez tekrar edilmiş 
oluyor ve kulağı biraz tırmalıyor; bunu önlemiş olu
ruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon, görüşünüzü rica ediyorum. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, yukarıdaki 
«ile»nin «ve» olması daha iyi olur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
HAMZA EROĞLU — «Yükseköğretim» var 

mı?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Hayır «Yükseköğretim» 
çıkarıldı. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, geçici 1 inci maddeyi 
yapılan bu düzeltmelerle birlikte oylarınıza sunuyo
rum efendim. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Efendim, Geçici 2 nci maddeyi görüşmeye açma
dan evvel, Sayın Bilge ve Sayın öztuş'un yeni bir ge
çici madde oluşturulmasına ilişkin önergeleri var, 
onu okutuyorum : 

Sayın 'Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 479 Sıra Sayılı Kanun Tek

lifinin geçici 1 inci maddesinden sonra, geçici 2 nci 
madde olarak aşağıdaki metnin konulmasını saygı
larımızla arz ederiz. 

Necip 'BİLGE Nermin ÖZTUŞ 

«GEÇİCİ MADDE 2. — Türk Tarih Kurumunun, 
bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut asıl üye
leriyle şeref üyeleri ve haberleşme üyelerinin üye
likleri saklıdır. Seçim, 'boş üyelikler için yapılır.» 

BAŞKAN — Sayın Bilge, bir açıklamanız ola
cak mı efendim? 

NECİP BİLGE — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilge. 
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NECİP BİLGE — Sayın Başkan, 53 üncü mad
denin görüşülmesi sırasında da arz etmiştim; Dil Ku
rumunun üyeleri fazladır, (300 küsurdur) Tarih Ku
rumunun üyeleri ise, esas itibariyle Tüzüğüne göre 
40 kişidir. Halen 34 kişi mevcut bulunmaktadır, al
tısı açıktır. Diğer taraftan, bunun ayrıca şeref üye
leri de vardır ve bu şeref üyeleri, uluslararası üne 
kavuşmuş olan kimselerdir. 

Doğrudan doğruya teklifin ve Komisyonun ka
bul ettiği metinde ise, 20 kişiden ibaret olacaktır. 
Bunların hepsi de Yüksek Kurul tarafından atana
caklardır. 

'Şimdi, böyle bir durumda; halen Tarih Kurumu
nun üyeleri olan 14 kişi, diğer taraftan şeref üyele
rinin hakları ortadan kalkmış olacaktır. Bu itibar
ladır ki, geçici maddeyi sevk etmek suretiyle, gerek 
mevcut olan asıl üyelerin, gerekse bilhassa şeref üye
lerinin üyelik sıfatlarının saklı kalması hususunu 
derpiş etmekteyiz. Bu üyeler arasından, söylediğim 
gibi, uluslararsı üne kavuşmuş olan yabancı kimse
ler vardır. Bunların üyeliklerinin elinden alınması, 
sadece bizim kendi içimizde değil, dışarıda da bir
takım akisler doğuracak niteliktedir. 

'Bu itibarladır ki, b'öyle bir öneriyi hazırlamış 
bulunuyoruz. Kabulünü Yüksek Kurulun Takdirine 
arz ederiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
'Sayın Bilge'nin önergesinin lehinde, aleyhinde 

sföz isteyen sayın üye var mı? 
KAMER GENÇ — Lehinde efendim. 
(BAŞKAN — Lehinde, buyrun Sayın Genç. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, bana göre 
verilen önerge, hukukun genel ilkelerinin bir gere
ğidir. Biliyorsunuz, hukukun bir ıgenel ilkesi vardır; 
hukuka saygılı olan her toplumda müktesep haklar 
korunur. Nitekim, bizim Anayasamızın 2 nci mad
desinde de «Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına 
dayanan demokratik bir hukuk Devletidir.» denil
mektedir. 

Şimdi, bugüne kadar gerek Dil Kurumunun, ge
rek Tarih Kurumunun üyeliğini yapan kişilerin eğer 
bu görevden alınmasını gerektiren 'bir suçları yoksa; 
yani kendi görevlerini sona erdirmeyi gerektiren bir 
durumları yoksa, hunların kazanılmış haklarını ko
rumak en doğal bir sonuçtur, hukukun genel ilkesi
nin 'bir gereğidir. Malum, anayasaların üzerinde de 
hukukun genel ilkeleri vardır; bunları hiçbir kuruluş, 
hiçbir toplum kesinlikle İhlal edemez. 
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Aslında, biz bekiyordük ki, bu Teklifte Sayın [ 
Komisyon; özellikle Anayasa Komisyonundan dü- I 
şünce almışsa, Anayasa Komisyonunun bunu teklif I 
etmesi lazımdı; 'bu 'hukukun genel ilkelerinin ihlali 
hiçbir suretle mümkün değildir, Devletin temel ni- j 
zammın bir devamı niteliğindedir. Bir devlet, kendi I 
bünyesi içinde bulundurduğu her kişinin kazanılmış I 
haklarını korumak zorundadır; aksi takdirde, o dev- I 
letin hukuk devleti ılkeliği kaybolmuş olur. I 

Bu itibarla konu, aslında bu kadar münakaşasız I 
kabul edilmesi gerekecek nitelikte net bir konudur; 
zannedersem, Sayın Komisyonumuz ve Genel Kurul, I 
bu konuyu fazla münakaşa açmadan kabul edecek- j 
tir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Komisyon, ıgörüşünüzü rica ediyorum. I 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCTOĞLU — Sayın Başkanım, ko
nuşmacı metnin Komisyon tarafından hazırlandığını I 
söylediler. Teklif gelmiştir, Komisyon uygun gör- I 
müştür ve geçen 53 üncü madde de Genel Kurulun I 
malı olmuştur artık, Komisyonun değildir. Ona ait I 
bir düzenleme gerekir. I 

Getirilen düzenlemede kaydı hayat şartı diye bir I 
şart yoktur; altı yıllıktır. Eskiler için hiç bir geçici I 
madde yoktur. Takdir hakkı, burada doğrudan doğ- I 
rüya Cumhurbaşkanına, yeni Anayasaya verilmiştir; 
Anayasaya göre yapılmıştır bu hareketler. Onların I 
çalıştırılıp veya çalıştırılmayacaklarına Sayın Cum- I 
hurbaşkanı ve Yüksek Kurul bizlerden çok iyi bile- I 
cek düzeydedir. 

O bakımdan, maddeyi aynen uygun görmüş du- I 
rumdadır Komisyon; önergeye katılamıyoruz. I 

Arz ederim. I 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Hükümet, katılıyor musunuz? I 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
ERDOĞAN TURHAN — Katılmıyoruz Sayın Baş
kanım. I 

BAŞKAN —, Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler, Sayın Bilge'nin önergesine Komis

yon ve Hükümet katılmadığını beyan etmektedir. I 
önergenin dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul I 
etmeyenler... Önergenin dikkate alınması kabul edil
memiştir efendim. 

Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum; 
GEÇICt MADDE 2. — Atatürk Kültür, Dil ve 

Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığında ve Bağlı Kuru- | 
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luşlarında aslî ve sürekli görevlerde istihdam edilecek 
personel kadrolarının ilk tespiti Bakanlar Kurulu ka
rarı ile yapılır. 

BAŞKAN — Geçici 2 nci madde üzerinde söz 
isteyen sayın üyemiz var mı efendim?.. Yok. 

Sayın Hükümet, Sayın Komisyon bir diyeceğiniz 
var mı? Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üyemiz var mı?.. Yok. 
Geçici 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Geçici 3 üncü maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 3. — Yüksek Kurum Baş

kanlığı ile Atatürk Araştırma Merkezi ve Atatürk 
Kültür Merkezinin bütçe ihtiyaçları, 31 Aralık 1983 
tarihine kadar, Başbakanlık bütçesinden karşılanır. Bu 
maksatla her türlü işlemi yapmaya Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

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

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet bir diyeceği
niz var mı efendim?.. Yok. 

Soru sormak isteyen veya düzeltme yapmak is
teminde bulunan sayın üyemiz?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Geçici 4 üncü maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 4. — Türk Dil Kurumu ve 

Türk Tarih Kurumunda çalışanlar, 31 Aralık 1983 
tarihi itibariyle memur statüsüne geçirilerek bu tarih 
esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu hükümlerine göre ve yazılı müracaat şartı 
aranmaksızın intibakları yapılır. Ancak, bu personel
den 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre, 
emeklilik hakkını kazanmış olanlardan emekli olmak 
isteyenlerle, memur statüsüne geçmek istemeyenlerin 
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 
gün içinde müracaat etmeleri halinde, kıdem tazmi
natları ödenerek Kurumları ile ilişikleri kesilir. 

Yapılan intibak neticesinde ilgililerin alacağı ay
lık, ek gösterge, iş güçlüğü, iş riski temininde güçlük 
zamları ile malî sorumluluk tazminatı ve diğer malî 
ve sosyal hakların net tutarları toplamı, 31 Aralık 
1983 tarihindeki hizmet akdi veya toplu sözleşme
lerle almakta oldukları ücretlerin net tutarlarından 
az olması halinde, aradaki fark kademe ilerlemesi, 
derece yükselmesi, katsayı artışı vesair ödemelerdeki 
artış ve ilavelerle giderilinceye kadar, hiç bir vergi 
ve kesintiye tabi olmaksızın, tazminat olarak ödenir. 
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Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumunun 
1983 yılı Bütçeleri, 31 Aralık 1983 tarihine kadar 
mevcut mevzuatlarına ıgöre yürütülür. 1984 yılı Büt
çesi ise Yönetim Kurulu ve Bağlı Kuruluşların yü
rütme kurullarınca usulüne uygun olarak hazırlanır. 

BAŞKAN •— Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyemiz var mı? Yok. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet, bir diye
ceğiniz var mı? Yok. 

Madde ile ilgili soru sormak isteminde bulunan 
kimse var mı? Yok. 

Düzeltme isteğinde 'bulunan sayın üyeler?.. Sa
yın Yolga ve Sayın Erginay. 

Buyurun Sayın Yolga. 
NAMIK KEMAL YOLGA — Geçici 4 üncü 

maddedeki ilk fıkra dördüncü satırda «Sosyal Si
gortalar Kanununa göre» ifadesinden sonra yer alan 
virgülü çıkarmak lazım, çünkü devam ediyor. 

Bir de, geçici maddenin sondan ikinci satırında 
«Bütçesi ise...» ifadesi var, buradaki «tse» kelimesi
nin kaldırılması iyi olur. Sayın Başkanım, genellikle 
kanun dilinde «tse, ve» kelimeleri gerçekten yerinde 
değilse, gerekli değilse bunlardan sakınmak daima 
gereklidir. Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 

MtLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Katılıyoruz efendim. 

iBAŞKAN — Katılıyorsunuz, teşekkür ederim. 
Hükümet de katılıyor mu efendim bu görüşe?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

ERDOĞAN TURHAN — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Katılıyorlar. 
Sayın Erginay, buyurun efendim. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, aynı satır

da «... mevzuatlarına göre...» ifadesi bulunmaktadır. 
Bunun «Mevzuatına göre» şeklinde düzeltilmesinde 
fayda var efendim. 

BAŞKAN — «Mevcut mevzuata göre» olarak 
öneriyorsunuz. 

Sayın Komisyon, bu öneriye katılıyor musunuz?.. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet de katılıyorlar mı?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

ERDOĞAN TURHAN — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Bu şekilde maddeyi, «Mevzuatına» 

bizimkinde değiştiriyoruz, «İse» yi kaldırıyoruz ve vir
gülü koymuyoruz. 

Bu şekilde geçici madde 4'ü oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Geçici 5 inci maddeyi okutuyorum. 
d) Atatürk Kültür Merkezi Alanı içinde 2302 sa

yılı Atatürk'ün Doğumunun 100 üncü Yılının Kut
lanması ve Atatürk Kültür Merkezi Kurulması Hak
kında Kanunun; 

a) 3 üncü maddesindeki Atatürk Kültür Merek-
zi ve Alanı içerisindeki Tesis ve Alanlar ile Mülkî 
Komitece tespit olunmuş veya yapımına izin verilmiş 
tesis ve alanlar Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek 
Kurumuna tahsis edilmiştir. 

b) Kurum, Atatürk Kültür Merkezi alanı için
deki tesis ve alanları bizzat kullanabileceği gibi bu 
Kanuna ve 2302 sayılı Kanunun amacına aykırı ol
mamak şartıyla Kamu Kurum ve Kuruluşlarına be
delsiz tahsis edebilir. 

c) Kamu Kurum ve Kuruluşları kendilerine be
delsiz tahsis edilmiş bulunan bu tesis ve alanları 2302 
sayılı Kanunun amacına aykırı olmamak şartıyla kul
lanabilir veya kiraya verebilir. 

d) Atatürk Kültür Merkezi Alanı içinde 2302 sa
yılı Kanunun amacına uymayan yapı ve tesisler Mil
lî Komite kararı ile yıktırılır. 

e) Cumhurbaşkanınca gerekli görüldüğü takdir
de Millî Komitenin ve buna bağlı olarak da Koordi
nasyon Kurulunun görevleri Atatürk Kültür, Dil ve 
Tarih Yüksek Kuruluna devredilebilir. 

f) 2302 sayılı Kanunun, 2450 sayılı Kanunla de
ğişik 9 uncu maddesi ile Kutlama Koordinasyon Ku
rulu emrinde oluşturulan fon, bu Kanunun yürürlü
ğe girmesinden itibaren er çok bir ay içinde tasfiye 
olunur. Fon bakiyesi Bayındırlık Bakanlığı denetimin
de münhasıran Atatürk Kültür Merkezi inşaatında 
kullanılmak üzere Maliye Bakanlığına devredilir. 

g) Atatürk Kültür Merkezi olarak tespit edilen 
alan içindeki, her türlü unsurları ile birlikte taşın
maz mallardan özel idareye, belediye ve katma büt
çeli daireler ile kamu nıüesseselerince kullanılan te
sis ve alanların çalışmaları, Atatürk Kültür, Dil ve 
Tarih Yüksek Kurumunun kurulup, bu konu üze
rinde bir karar alıncaya kadar, bu kuruluşlarca sür
dürülür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyemiz var mı?.. 

KAMER GENÇ — Söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Sayın Genç, buyurun. 
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KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üye
ler; 

Şimdi, Anayasamıza göre Atatürk Kültür, Dil 
ve Tarih Yüksek Kurumu ile Araştırma Merkezi ge
nel idare içinde yer alan kuruluştur. Böyle olunca, 
genel idare içinde yer alan kuruluşların mallarının 
birbirlerine devri, kiralanmaları genel hukukumuz 
içinde saptanmıştır. Mesela, bir kurumdaki bir taşın
maz malın diğer bir kuruma tahsisi 6830 sayılı is
timlak Kanununun 30 uncu maddesine göre yapıl
maktadır. Eğer kurumlar anlaşırsa anlaşır, anlaş
mazlarsa Danıştaydan bu konuda mütalaa istenir. 
Böyle bir durum varolduğuna göre, acaba burada 
bu hususların ayrı bir kanun maddesi halinde düzen
lenmesinin anlamı nedir?. 

Sonra, «Bu Kültür Merkezi alanı içindeki tesis 
ve alanları bizzat kendisi kullanabileceği gibi, 2302 
sayılı Kanunun amacına aykırı olmamak suretiyle 
kamu kurum ve kuruluşlarına bedelsiz tahsis edebi
lir, bunlar da başkalarına kiraya verebilir» diyor. 

Saygılar efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Bu son cümlenizi... 
MÎLLÎ EĞİTİM KOMÎSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Geri alsınlar. 
BAŞKAN — Yok, geri almaya gerek yok. Za

bıtlara geçti. «Değer buluyorlarsa» diyorlar. 
KAMER GENÇ — Efendim daha evvelki uygu

lamalar var da onun için. 
BAŞKAN — Efendim müsaade buyurun, konuş

malarınızda sataşmayı gerektirecek beyanlardan 
mümkün mertebe kaçınmanızı birkaç kez Başkanlık 
Divanı olarak söylemek mecburiyetinde kaldık; bun
dan sonra inşallah tekrarlanmaz. 

Sayın Komisyon, size de peşinen söyleyeyim, ko
nuşmalarınızda belirli üslup dışına çıkmamaya gay
ret gösterin efendim. 

Buyurun Sayın Komisyon. 

, MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, değer
li arkadaşlarım; 

Elimizdeki 479 sayılı Kanun Teklifi, bir tasarıyla 
beraberdir. Evvela isminde açıklamış bulunuyorum, 
konuşmamda da bunu arz etmiştim. 

İkincisi; biraz önce konuşan ve Komisyonu, «Bun
ları biliyor mu?» şeklinde yeren arkadaşımızın da, 
bunu okumadığını anlamış bulunuyorum; çünkü al
tıncı sayfada bütün bu bilgiler vardı, okusalardı böy
le bir şey yapmazlardı. Burada Başbakanlıktan gelen 
bir yazı vardır ve bu teklifte bulunan bütün, bu Ka
nunun gerekçesi vardır; o bahsettikleri 6830 sayılı 
İstimlak Kanununun o ilgili maddesinin, dediği mad
de değil, 23 üncü maddesidir; onu da arz edeyim. 
Bununla ilgili olarak nasıl istimlaklar yapıldığı ya
zılıdır. 

Ayrıca, burada bahsettiğimize göre, buraya gelir
ken hazırlıklı olması bakımından herhalde arkadaş
larımızın çoğu okumuşlardır, 2302 sayılı Kanunda 
vardır. 2450 sayılı Kanunda değiştirilen; Atatürk Kül
tür Merkezi Ankara'da kurulur, Atatürk Kültür Mer
kezi alanı Ankara imar planında ve bu amaca ayrıl
mış olan ve tasdikli ekli krokide gösterilen yerler
dedir. Kanunda bunun dışındakilerin krokisi de var
dır, yıktırılabilir, Anayasaya veyahutta kanunlara 
tersliği yoktur. Bu Kültür Merkezindeki her şey Kül
tür Bakanlığının talebi üzerine Hazine adına tescil 
ettirilir. 

Ayrıca, 6830 sayılı İstimlak Kanununun hüküm
leri uygulanır. Ancak, bu kamulaştırmalar hakkında 

Bunları niye zikrediyorlar?.. Madem bu kurulu
şun kendisinin kiraya vermesi mümkünse kendisi 
versin, niye başka kurum ve kuruluşa veriyor ve onu 
orada kullandırıyor?.. Yine bunu anlamak mümkün 
değil. 

Yine Kanunun (d) fıkrasında diyor ki, «Atatürk 
Kültür Merkezi Alanı içinde 2302 sayılı Kanunun 
amacına uymayan yapı ve tesisler Millî Komite kara
rı ile yıktırılır.» 

Şimdi, tabiî maddenin gerekçesi olmadığı için, 
salt maddeye göre evvela şu hususun anlaşılması la
zım : Bu alan içinde halen özel yapı var mıdır, yok 
mudur?.. Eğer özel yapı varsa ve zamanında bu özel 
yapı sahibi bunu belediyeden veyahutta belediye sı
nırları dışında ise il imar müdürlüklerinden müsaade 
almak suretiyle bu yapıyı yapmış ise, nasıl olur da 
bu yapı, sahibinin hakkı hiçbir garanti altına alın
madan yıktırılır?.. Normal olarak, eğer böyle özel 
yapılar varsa, bunların istimlak edilmesi lazım ve 
ondan sonra yıktırılması lazım ki, burada, hiçbir za
man böyle bir şart aranmıyor. Hiçbir kayıt ve şart 
aranmadan bu taşınmazların yıktırılacağı şeklinde bir 
fıkraya yer verilmiştir. Bu da yine, hukukumuzun 
genel hukuk felsefesi içinde veya nizamı içindeki dü
zenlemeye tamamen ters bir düzenlemedir. 

Bu itibarla, bunların da; Sayın Komisyon Başka
nımız eğer cevap vermeye değer buluyor da kendi
lerinin de bu konuda yeterli incelemeleri varsa lütfen 
cevaplandırsınlar. 
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da 6830 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi hükmü uy
gulanmaz. Atatürk Kültür Merkezi Alanı içerisinde 
yer alacak bütün tesis ve alanların yönetimi bir yasa 
ile bunların bakım, onarım ve işletmeleri bir tüzükle 
düzenlenir. Şimdiye kadar düzenlenmemiştir, bu da 
halledilmiştir, bunun içine sokulmuştur. 

Ayrıca, madde 2'de, yazılı görev giderlerini kar
şılamak üzere Kutlama Koordinasyon Kurulu em
rinde bir fon oluşturulur. Fona, 2490 sayılı Artırma 
Eksiltme ve İhale Kanunu uygulanmaz, fonun kay
nakları yazılıdır. Bu fonun kaynaklarından sonra da 
ayrıca denir ki, «Fon, en geç 1982 Malî Yılı sonuna 
kadar tasfiye olunur» Bu maalesef olmamıştır, de
vam ediyor. Bunların yaşatılması, devamı ve bütün 
bu işlerin yapılması için de böyle bir düzenlemeye 
ihtiyaç vardır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; maddeyle ilgili olarak soru sormak 

isteyen sayın üyemiz var mı?.. Sayın Erginay, Sayın 
Bilge. 

Sayın Bilge, buyurun efendim. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan, bu maddenin 

(g) bendinin ikinci satırında, «... belediye ve katma 
bütçeli daireler ile kamu müesseselerince...» tabiri 
geçmektedir. Yine aynı maddenin (b) ve (c) bentle
rinde «Kamu Kurum ve Kuruluşları» tabiri geçmek
tedir. Acaba (g) bendindeki kamu müesseseleri, yu
karıdaki kurum ve kuruluşlardan ayrı bir şey mi
dir?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Sayın Komisyon. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Hayır efendim, bun
lar iki ayrı kanunda ayrı şekilde ifade edildikleri 
için, oradaki ibare alınmıştır, değiştirmemiz mümkün
dür; öyle bir şey yoktur. Eski bir kanundur, o ba
kımdan buradaki de eski adıdır. Bunları kamu ku
rum ve kuruluşları olarak da değiştirebiliriz efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, görülüyor 

ki, maddeye göre bir kısım mal - mülk Yüksek Ku
rulun mülkiyetine geçerek veya belki intifama geçmiş 
olacak. Öğrenmek istediğim şudur; Büyük Atatürk' 
ün vasiyetleriyle nemasının tahsis edildiği Türk Dil 
Kurumu ve Türk Tarih Kurumu için verilen para
ların, verilecek olan aidatın gelir olarak kaydedildi
ğini yukarıda gördük; fakat bu menşei olan hisse 

senetleri ki İş Bankasının zannediyorum hisse senet
leri yüzde 28'dir; bunların mülkiyeti kime aittir?.. 
Bunun hakkında bilgi verebilirler mi, yahut bu geçici 
madde içerisinde bunu tazammun eden bir şey var 
mı?.. Bendeniz bulamadım. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Yoktur. 

AKİF ERGİNAY — O halde bunlar kimlerdir?.. 
Devlette midir, Maliye Bakanlığında mıdır, yoksa bu 
Kurumun eline mi geçmiştir, gelirini mi alacaklar
dır?.. Binaenaleyh aslını, menşeini nereye intikal et
tirmek mümkündür?.. Bunu öğrenmek istiyorum. Bil
gi verirlerse teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Komisyon. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, bu ge
çici madde bunlarla hiç alakalı değildir, doğrudan 
doğruya 2302 sayılı Kanunun, yani Atatürk'ün Do
ğumunun 100 üncü Yıldönümü ile ilgili olan Ka
nundur ve (f) fıkrası da 2450 ile bu fon ile ilgili hu
suslardır. Katiyyen bu Tarih Kurumunun, Dil Ku
rumunun hiçbir geliri ve gideriyle alakalı değildir, 
sadece bunlarla ilgilidir ve oradaki arsa ile ilgilidir. 
Onların hepsi, 12 Eylülden sonra bütün Genel Sek
reterliğe bağlanmak şartıyla çıkartılan Güvenlik Kon
seyi Kanunundadır. Bununla hiç alakası yoktur. Arz 
ederim. 

AKİF ERGİNAY — Gelirini alıyorsun; alakası 
yok olur mu?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — O Kanunun düzenlen
mesiyle ilgili. Orada ise, orada kalacak. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; madde ile ilgili müesseseleri (g) fık

rasında «kurum ve kuruluşlarınca» şeklinde düzel
tiyoruz. 

Başka bir düzeltme isteminde bulunan sayın üye?. 
Buyurun Sayın Yolga. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkan, 
ikinci satırda «merkezi» kelimesi, tabiatıyla büyük 
harfle başlayacak. 

(a) bendinin ilk satırında «Tesis ve Alanlar» ke
limeleri, eğer özel bir durum yoksa küçük yazılması 
gerekir. Özel bir sebebi olabilir. 

(b) bendinin ikinci satırının sonundaki «tahsis» 
kelimesinden sonra «de» ilave etmek lazım. Bu gere
ğinde Kanunun düşüncesi ve tatbikatı da olabilir. 
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«... kullanabileceği gibi, tahsis de edebilir» demek, 
Türkçenin normal kullanılış tarzıdır. 

BAŞKAN — Soralım efendim. 
Sayın Komisyon. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, yuka
rıdaki doğrudan doğruya bir Kanunun adıdır, bir ta
sarının adıdır, ad bakımından bunun nasıl kullanıla-
cağıyla ilgilidir, elbette ki hepsinin baş harfi büyük 
yazılması gerekir ve öyledir. 

Sonra bu dahi anlamına gelen «de» eklemesine 
katılmamız mümkün değildir. Böyle bir ifade kulağa 
hoş gelmiyor. 

BAŞKAN — Burada, «kendisi kullanabileceği gi
bi, tahsis de edebilir.» 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Ekleyelim; Sayın Yol-
ga'nın son düzeltmelerine katılıyoruz efendim. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Sonra, (c) ve (d) 
bentlerinde «2302» den sonra gelen «Sayılı» kelime
leri küçük harfle başlayacak. 

(g) bendinde bir baskı hatası var, «özel idareye» 
denmiş, «özel idare» olacak. 

Yine (g) bendinin 3 üncü satırında «kurulduktan» 
sonra virgül lazım değil. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Hükümet katı
lıyor musunuz?.. 

Katılıyorlar. 

Maddeyi bu düzeltmelerle birlikte oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Geçici madde 6'yı okutuyorum. 
GEÇİCİ MADDE 6. — Bu Kanunun uygulan

ması ile ilgili tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe gi
rinceye kadar, Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Ku
rumunun tüzük ve yönetmelikleri ile diğer mevzuatın 
bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanma
sına devam olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyemiz?.. 

Buyurunuz Sayın Bilge. 
NECİP BİLGE — Bu Kanun dolayısıyla huzu

runuzu fazla işgal ettiğim için özür diler, şimdi ga
yet kısa konuşacağımı arz etmek isterim. 

Kanunun sonuna gelmiş bulunuyoruz; bu itibar
la şu sözü söylemekten kendimi alamıyorum : 

Bir yazarımızın ifadesiyle, «Yazık oldu Türk Dil 
ve Türk Tarih Kurumlarına» demekten ve ruhlarına 
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da fatiha okumaktan başka bir çaremiz kalmadı. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bilge, madde ile ilgili bir ko
nuşma değil; ama son söz olarak aleyhte başka ar
kadaşlar da söz istemiş bulunmaktadır; zaten on
lar da... 

HAMZA EROĞLU — Ben de lehinde söz isti
yorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim, oraya gelin
ce o konuyu halledeceğiz 

Sayın Komisyon, bu konuşmaya bir cevabınız 
var mı efendim?.. 

MİLLÎ EĞİTlM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, eğer 
Necip Bilge Bey bunu karşılıklı konuşma kabul et
miyorlarsa, kendisinin... 

BAŞKAN — Ben kabul etmiyorum efendim; lüt
fen Başkanlık Divanı aracılığıyla cevabınızı verin. 

MİLLÎ EĞİTlM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, öyle 
ise 1952 senesinde Mecliste yapılan bir konuşmada, 
141 inci sayfada konuşmaları vardır, dille ilgili ola
rak; lütfen konuşmalarını hatırlasınlar. İsterseniz 
okuyayım efendim, kendileri şöyle söylüyorlar : 

«Muhterem arkadaşlarım; 
Hulasa olarak arz edeyim ki, tuttuğumuz yol ha

talıdır. Türk Diline Anayasa yoluyla sokulmuş olan 
baskıyı kaldırmak için 4695 sayılı Kanunu kaldırmak 
kâfidir. Teşkilatı Esasiye Kanunundaki dilin ağdalı 
ve eski olduğu düşünülüyorsa (ki bendeniz bu ka
naatteyim) esasa ait değişiklikle birlikte ifade ve üs
lup meselesinde de ele alınması uygun olur. 

Tekrar edeyim : Muhakkak 1945 yılında konmuş 
olan bu Kanunla Türk Diline kadar sokulmuş bu
lunan siyasî baskıyı kaldırmak istiyorsak, bunun yo
lu her iki metinden bir halita yaparak yeni bir me
tin çıkarmak değil, 1340 tarihli Teşkilatı Esasiye Ka
nununu değiştiren 4695 sayılı Kanunu bir tek madde 
olarak ortadan kaldırmaktan ibarettir. Bu yol belki 
Anayasanın esas bakımından ele alınmasını da ça-
buklaştırır.» derler efendim. 

Bu bakımdan, biz böyle bir mutlu gündeyiz, müs
terih olsunlar. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Maddeyle ilgili soru sormak isteyen sayın üye

miz var mı efendim?.. Yok. 
Düzeltme isteminde bulunan sayın üyemiz?.. Yok. 

— 588 — 



Danışma Meclisi B : 132 

Geçici madde 6'yı oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler, eski 100, şimdi 101 inci maddeyi 
okutuyorum : 

Yürürlük 
MADDE 101. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üyemiz?.. Yok. 
Sayın Komisyonun ve Sayın Hükümetin bir diye

ceği?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Eski 101, şimdiki 102 nci maddeyi okutuyorum: 
Yürütme 
MADDE 102. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Sayın Komisyonun ve Sayın Hükümetin bir diye

ceği?.. Yok. 
Soru sormak veya düzeltme yapmak isteyen sa

yın üyemiz?.. 
Sayın Yolga, buyurunuz. 
NAMIK KEMAL YOLGA — «Hükümleri» ke

limesinin baş harfinin küçük olması gerekir Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Onları düzeltiyoruz zaten efendim, 
teşekkür ederim. 

Sayın üyeler, 102 nci maddeyi oylarınıza sunu* 
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Sayın üyeler, Kanun Tasarısının tümü ile ilgili 
olarak aleyhte Sayın Alatlı söz istemiş bulunmakta
dırlar. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, ben de iste
miştim?.. 

BAŞKAK — Efendim, Sayın Alatlı'nın talebi 
29.6.1983 tarihini taşımaktadır. Daha sonra Sayın 
Devrimsel'in de var; fakat bir üyemize söz verebi
leceğim için sizlere söz vermem mümkün değildir. 

KAMER GENÇ — Efendim, bu açıklamayı yap
saydınız ben de ikaz etmezdim sizi. 

BAŞKAN — Siz de sormasaydınız mesele yoktu. 
Elbette Başkanlık Divanının uygulaması içinde bir 
sıra vardır, düzen vardır. 

Buyurunuz Sayın Alatlı. 
ERTUĞRUL ALATLI — Sayın Başkan, Türkiye 

Cumhuriyeti Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 
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Devletin Dili ve Tarihini, ilmin bilimsel tarafsız
lığının önderliğinde Türk milletinin bilincine yerleş
tirmek maksadıyla kurulup görevlendirilen Dil ve 
Tarih Kurumlarının «Altın çağı» hiç şüphe yoktur 
ki Atatürk'ün ebediyete intikali ile noktalanmış bu
lunuyor. Çünkü bu iki devlet kurumu, devlet kurucu
su Mustafa Kemal'in sahibi olduğu «Demokratiklik», 
«Tarafsızlık» ve «Caydırıcılık» güçlerine dayanan 
Atatürk tarafından fiilen korunup kollanmakta idi. 

Bilindiği gibi Atatürk döneminde Türkiye Cum
huriyeti Devleti tek partili parlamenter demokrasi dü
zenini benimsemiş bulunuyordu. 

Yasama Organı tarafından seçilen, sorumsuz 
Cumhurbaşkanı olmasına rağmen Atatürk, devlet 
kuruculuğundan kaynaklanan otoritesiyle Millet Mec
lisi ve Hükümet dahil devletin bütününe egemen idi. 
Üstelik Atatürk'ün Başbakanları, Türkiye Cumhuri
yeti Devletinin kuruluşunda, ateş çemberlerinden ge
çerek, O'nun güven, saygı ve sevgisini kazanabilen, 
tarihsel ağırlığa sahip seçkin kişilerdi. 

Bütün bu olumlu koşullara rağmen ölümsüz Ata
türk, Türk Dil ve Tarih Kurumlarının fiilen koru
nup kollanmaları görevini sağlığında Başbakanlarına 
terk ve tevdi etmemiştir. 

Atatürk'ün bu tutumunu değiştirmek istemediği, 
ebediyete intikalinden- sadece 66 gün önce, ölüm dö
şeğinde kaleme aldığı 5 Eylül 1938 tarihli Vasiyetna
mesinin tasdikindedir. 

Çünkü O, Devletin Dil ve Tarihinin fiilen koru
nup kollanmasını, tek partili parlamenter demokrasi 
düzeninin göreceli güvencesine rağmen, başbakanla
rın partizan tasarruflarına terk ve tevdi etmeyecek 
kadar gerçekçi ve uzak görüşlü idi. 

Gerçek şudur ki : Silahlı Kuvvetlerimizin Atatürk' 
çü caydırıcılığı ile desteklenen Vasiyetnamenin huku
kî koruyuculuğu mevcut olmasaydı, Türk Dil ve Ta
rih Kurumları da, hukuksal destekten mahrum Halk
evleri gibi yaşamlarını çoktan yitirerek tarihin say
faları arasında kaybolup giderler ya da partizan ta
sarruflar sonucu yozlaşarak tanınmaz hale gelirlerdi. 

Şimdi, önüne sürülen bu Kanun Teklifinin müza
keresini tamamlayan Kurucu Meclisin sivil kanadı, 
kimi üyelerinin ilmin bilimsel aydınlığına dayalı ta
rafsız uyarılarına rağmen, 45 senelik Vasiyetnameyi 
de hiçe sayarak, Atatürk vediası bu iki tarihî bilim
sel kurumun başbakanların partizan tasarruflarına 
terk ve tevdi edilmelerini kabullenmiş bulunuyor. 

Danışma Meclisinin vardığı bu sonuç bana göre 
ağır bir tarihî yanılgıdır. 
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1982 Anayasasının 134 üncü maddesinin saraha-
tına rağmen, Kurucu Meclisin Asker Kanadının da 
aynı tarihî yanılgıyı tekrar etmeyeceğine inanmak is
tiyorum. 

Başbakanların partizan tasarruflarına terk ve tev
di edilecek bu Atatürk vediası devlet kurumlarını 
nasıl bir âkibetin beklediğini, kendisini 6 Kasım 1983 
iktidarının tek namzedi gören bir Siyasî Partinin po
tansiyel başbakan yardımcısı, ya da Millî Eğitim Ba
kanının ağzından şimdiden öğrenmiş bulunuyoruz. 

Bürokratlaştırılacak Türk Dil ve Tarih Kurumla
rının idaresine kimlerin soyunma hazırlığı içerisinde 
olduklarını görmek için etrafınıza şöyle bir göz at
manız yeterlidir. 

Siyasî partilerin dışından ve katkıları olmadan re
ferandum yoluyla millet tarafından doğrudan seçildiği 
için; «Demokratiklik» ve «Tarafsızlık» güçleriyle, 
Devlet kuruculuğuna dayalı «Caydırıcılık» gücüne 
sahip olan bugünkü Cumhurbaşkanımızın, kendi döne
minde, Devletin dilini ve tarihini, başbakanların par
tizan tasarruflarına karşı fiilen koruyup kollamaması 
için hiçbir sebep mevcut değildir. Ne var ki, 19'82 
Anayasasına göre bir sonraki Cumhurbaşkanını yasama 
organı seçecektir. Kanımca, Millet Meclisinin seçeceği 
müstakbel Cumhurbaşkanlarının 12 Eylül öncesindeki-
lerden farkı olmayacaktır. 

Böylece, tam «Demokratiklik, Tarafsızlık» ve 
«Caydırıcılık» güçlerinden yoksun cumhurbaşkanları
nın, ne Devletin biçiminin ifadesini 'bulduğu Anaya
sayı ve ne de Devletin dili ve tarihini, ilmin bilimsel 
tarafsızlığının önderliğinde, Türk Milletinin bilincine 
yerleştirmekle görevli, Ata yadigârı Türk Dil ve Tarih 
Kurumlarını, başbakanların partizan tasarruflarına kar
şı koruyup kollayabileceklerine inanmıyorum. Bu se
beple, Kurucu Meclisin sivil kanadı tarafından müzake
resi tamamlanan bu Kanun Teklifine «Hayır» diye
ceğim. 

Şimdi, kanımca, Kurucu Meclisin asker kanadını, 
Devlet kuruculuğunun sorumluluğundan kaynaklanan 
ağır bir görev bekliyor. Bu görev; Anayasanın geçici 
2 nci maddesine dayanarak 134 üncü maddeyi askıya 
alıp, uygulamamak ve kısa zamanda değiştirmektir. 

Esasen, Siyasî Partiler ve Seçim Kanunlarına ve 
Anayasanın ıbu Kanunlarla ilgili sarih hükümlerine 
rağmen, bugün, Anayasa Nizamı Kanununa dayalı 
tasarruflar yürütülmektedir. 

Türk Dil ve Tarih Kurumları, 12 Eylüi'den sonra 
Devlet Başkanlığı Denetleme Kurulunun denetimin
den geçirilmişlerdir. Bildiğime göre, sonuç: Tebrik, 
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takdir ve teşekkürdür. Yanlışım varsa ilgililerin beni 
tekzip etmelerini istiyor ve bekliyorum. 

Son söz olarak; Büyük Atatürk'ün ebediyete intika
linden günümüze kadar, seviyeli, seviyesiz türlü saldı
rılara rağmen, O'nun emanetini gösterdiği istikâmette 
geliştirip mükemmelleştirerek bugüne kadar ulaştı-
rabilen bu iki Ata yadigârı Kuruma emek verenlerin 
tümüne ve 1946'dan bu yana, bu Kurumlara yönelti
len saldırıları önlemek için özgürlüklerinden yoksun 
bırakılmayı dahi göze alabilen Atatürkçülere bu Millet 
kürsüsünden minnet ve şükranlarımı ifade etmeyi bir 
kadirşinaslık borcu olarak yerine getirirken, zevk ve 
şeref duyduğumu belirtmek isterim. 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alatlı. 
iSayın Eroğlu, lehinde efendim, buyurun. 
HAMZA EROĞLU — Sayın Başkanım; 

Anayasanın 134 üncü maddesine uygun olarak, 
Anayasaya uygun olarak, Hukuk Devleti ilkesine uy
gun olarak kurulan bu Kurumu, Danışma Meclisinin 
çalışma ve katkılarıyla ortaya çıkan bu Kurumu alkış
lıyorum. 

Kurum, millî bir kurumdur, Anayasa kurumudur, 
kanunlarla ortadan kaldırılamayacak bir kurumdur. 
Kurum, bağlı olduğu alt kuruluşlarıyla Türk Milletinin 
hizmetinde tarihî vazifesini yapacaktır. Kurum, Ata
türkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılaplarını, Türk 
kültürünü, Türk tarihini ve Türk dilini bilimsel yoldan 
araştırmak, incelemek, tanımak ve tanıtmak, yaymak 
ve yayımlar yapmak amacıyla kurulan bir kuruluştur. 

Kurum, çeşitli vatan hizmetlerini kucağında topla
mıştır. Hedef; Türk Milletinin huzur ve güven içinde 
yaşaması, insanlık ailesi içinde şerefli yerini alması, 
insanlık ailesi içinde insanlığa yarar sağlayan hizmet
leri görmesidir. 

Kurum, bilimsel hüviyetiyle bilimsel çalışmaları ve 
bilimsel verileriyle (Türk Milletinin hizmetinde ola
cak, geleceğin Türkiye'sini, büyük ve güçlü Tür
kiye'sini yüceltecektir. 

Bugün bir bayram günüdür; ufukta Türk kültürü, 
Türk dili ve Türk tarihi bilimsel araştırmalara konu 
olarak, tarihî gücü ve sorumluluğu olan bir kurumun 
kuruluşuyla Millet hizmetinde, Türk Milleti için 
hizmet göreceği için bir bayram günüdür. 

Türk milliyetçiliği bilimsel hüviyetiyle güçlenecek, 
Atatürk ilke ve inkılapları Türk Millet hayatına 
tam anlamıyla ışık saçacaktır. 

Bu Kurumun kuruluşuyla, imtiyazlı, özel dernek
ler yerini kamu kurumu görevi gören Devlet kuru-
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luşuna bırakacaktır. Bugün bir bayram günüdür, Ata
türk Araştırma Merkezi kurulduğu için; Türk Dil 
Kurumu ve Türk Tarih Kurumu yeni bir hüviyetle 
ortaya çıktığı için, Atatürk Türk Kültür Merkezi ku
rulduğu için bir bayram günüdür. 

Bu bayram günü vesilesiyle hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 
Sayın üyeler, Tasarı üzerinde ve Teklif üzerinde 

birlik ve beraberlik sağlama bakımından, biraz evvel 
Komisyon 23, 41, 59 ve 78 inci maddelerde bir işaret
lemeyi göstermişti. Bu 59 ve 78 inci maddelerde 
«haberleşme üyesi olarak» ibaresini katıyor musunuz 
efendim? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Evet efendim, son 
cümleler çıkacak, yukarıdakiler kalacaklar. 

BAŞKAN — Son cümleleri çıkarmıştık; bu «ha
berleşme üyesi olarak» bölümün her iki maddeye de 
yeniden ilavesini istiyorsunuz, bir maddî hatadır di
yorsunuz. 

Bu nedenle Sayın üyeler, İçtüzüğümüzün 80 inci 
maddesine göre, hem 59 uncu maddeyi, hem 78 inci 
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maddeyi ayrı ayrı oylarınıza sunup, ona göre görüşü
nüzü alacağım efendim. 

59 uncu maddeyi, «haberleşme üyesi olarak» ibaresi 
eklenmiş biçimiyle oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler.... Madde kabul edilmiştir. 

Keza, 78 inci maddeyi «haberleşme üyesi olarak» 
ibaresinin eklenmesiyle oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler, Kanun Teklifi ve Tasarısının tümünü 
birlikte oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler.... 

«Hava Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güvenlik 
Konseyi Üyesi Orgeneral Tahsin Şahinkaya'nın, Ata
türk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanun 
Teklifi ve Atatürk Kültür Merkezi Alanı İçerisinde 
Yer Alacak Bütün Tesis ve Alanların Yönetimi Hak
kındaki Kanun Tasarısı» kabul edilmiş bulunmaktadır. 
Hayırlı ve uğurlu olsun efendim. (Alkışlar) 

Sayın üyeler, Kanun Tasarı ve Tekliflerinin 2 nci 
sırasında yer alan Tasarıya geçmeden evvel, Birleşime 
20 dakika ara veriyorum efendim. 

Kapanma Saati : 15.50 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 16.10' 

BAŞKAN : BaşkanvekiU Turhan GÜVEN 

KÂTİP ÜYELER : Erdoğan B AYIK, M. Talât SARAÇOĞLU 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
İkinci Oturumunu açıyorum. 

132 nci Birleşimin 

3.-6 Kasım 1981 Gün ve 2547 Sayılı Yükseköğ
retim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Ka
nun Tasarısı, Danışma Meclisi Üyesi Zeki ÇAKMAK
ÇI ve 15 Arkadaşının Aynı Kanunun 58 inci Madde
sinin İkinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Ka
nun Teklifi ve Danışma Meclisi Üyesi Muzaffer Sa-
ğışman ve 13 Arkadaşının, Yükseköğretimin Son Sı
nıfında, 4 Yıl Süreli Olanların 3 üncü Sınıfında, 4 
Yıldan Uzun Süreli Olanların 4 ve 5 inci Sınıfında 
Bulunup Başarısızlık Dolayısıyla Belge Alan Öğren
cilere Yeniden İmtihan Hakkı Verilmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Anayasa, Bütçe - Plan, Millî Eğitim 
komisyonları raporları. (1/670, 2/93, 2/25) (S. Sayı
sı : 487 (1) 

BAŞKAN — Gündemin Kanun Tasarı ve Teklif
leri ile Komisyonlardan Gelen İşler bölümünün 2 nci 
maddesinde yer alan, 6 Kasım 1981 Gün ve 2547 sa
yılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklen
mesine Dair Kanun Tasarısı, Danışma Meclisi Üyesi 
Zeki Çakmakçı ve 15 Arkadaşının Aynı Kanunun 
58 inci Maddesinin İkinci Fıkrasının Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Teklifi ve Danışma Meclisi Üyesi Mu
zaffer Sağışman ve 13 Arkadaşının, Yükseköğretimin 
Son Sınıfında, 4 Yıl Süreli Olanların 3 üncü Sınıfın
da, 4 Yıldan^ Uzun Süreli Olanların 4 ve 5 inci Sını
fında Bulunup Başarısızlık Dolayısıyla Belge Alan 
Öğrencilere Yeniden İmtihan Hakkı Verilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Anayasa, Bütçe - Plan ve Millî Eği
tim komisyonları raporları üzerindeki görüşmelere 
başlıyoruz. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, yerinde. 
Sayın üyeler; 

(1) 487 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna 
eklidir. 

Raporun okunup, okunmaması hususunu oylarını
za sunuyorum. Okunmasını kabul edenler... Etme
yenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 

Tasarı ve Tekliflerin tümü üzerinde söz isteyen 
sayın üyeler lütfen adlarını yazdırsınlar efendim. Sa
yın Akkılıç, Sayın Bayer, Sayın Sağışman, Sayın 
Alpdündar, Sayın Erginay, Sayın Aydar, Sayın Ha-
mitoğulları... Kayıt işlemi bitmiştir efendim. 

Sayın Akkılıç, buyurun efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; önce 
bir takdim konuşması... 

BAŞKAN — Sonra efendim. 
Müstaceliyeti olan bir Tasarı ve Teklif manzume

sidir bunlar. Yetişmediği takdirde, uzun süre bizi meş
gul ettiği takdirde bazı öğrencilerimizin mağduriyeti
ni mucip olabileceği gibi uygulamada da bazı aksak
lıklar meydana getireceği söz konusudur. Bu neden
le, kısaca daha sonra söz vereceğim Sayın Komisyon. 

Buyurun Sayın Akkılıç. 
MAHMUT AKKILIÇ — Teşekkür ederim. 
Sayın Başkan, Danışma Meclisinin sayın üyeleri, 

Sayın Bakan ve YÖK Başkanımız; 
Bugün önemli kanunlar üzerinde duruyoruz. Bir 

kaç günden beri çok önemli bir kanun üzerinde tartış
malar oldu ve şu anda da yine ülkenin eğitimiyle çok 
yakından ilgili, ülke üniversitelerinin yönetimi ve aynı 
zamanda eğitimle ilgili bir kanun tasarısı ile, 6 Kasım 
1981 tarihinde çıkarılmış olan 2547 sayılı Kanun, 68 
madde ve 28 ek madde ya da geçici maddelerden iba
ret olan bir kanunun aşağı yukarı 1,5 sene gibi bir 
süre içerisinde 25 maddesi değiştiriliyor ve buna 14 
ila 15'de ek madde yeniden ekleniyor. 1981 yılı Üni
versite ve de Millî Eğitim bütçelerinin görüşülmesi 
sırasında YÖK Kanununun aksayan ve aksayacak 
olan maddeleri üzerinde durmuş ve bunları arz etmiş
tik. 1,5 sene geçmeden geldi karşımıza bu maddeler. 
Hiç şüphesiz insandır, hata yapar. Hatanın düzeltil
mesi büyük bir meziyettir, vasıftır. Bunu takdirle kar
şılıyoruz; ama bu Kanunun değişen maddeleri üzerin-
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de o zaman taşıdığımız bazı endişeleri yine taşımak 
tayız. Şöyle : 

Üniversitelerin 'hiç şüphesiz disipline ihtiyacı var
dı. Düzenltilmesi gereken yönleri vardı. Bunu hiç 
kimse inkâr etmiyordu, ben de inkâr etmiyordum bir 
üniversite öğretim üyesi olarak; ama üniversiteler
de üniversite öğretim üyelerinin fikirlerini ülke ve 
millet yararına, bulunduğu müessese yararına serbest
çe söyleyemeyecek bir hale getirirsek, o zaman da 
geçen Bütçe üzerinde arz etmiştim, üniversite öğre
tim üyesinin şahsiyeti pek fazla kalmaz diye düşünü
yorum. Hatta size şunu söyleyeyim, gayet samimi ola
rak; şimdi YÖK tarafından tayin edilmiş olan sayın 
dekanlar mevcut düzenden şikayetçiler. Eğer 100 ta
ne dekan tayin edilmişse bunun rahatlıkla 70'i bu şe
kildeki yönetimden rahatsız olduklarını, gerçek an
lamda bir fakülte yönetemediklerini beyan etmekte
dirler. Sayın YÖK Başkanımıza bu konuda mektup
lar geldiğini de biliyorum efendim. Tahmin ediyo
rum ki, almışlardır. 

Efendim, örneğin maddelerde değişiklikler getiri
liyor ve bu değişikliklerle zaten kısıtlanmış olan bi
limsel özerklik iyiden iyiye kısıtlanıyor. Örneğin; 
üniversitenin fakütelerinde okutulan dersleri, bunlar 
artık daldır, ancak fakültenin yönetim kurulu bunu 
düzenleyebilir. Eski kanunlarda böyleydi. Yönetim 
Kurulu bunu düzenlerdi. Şimdi YÖK bunu ta
sarrufu altına alıyor. Eğitim programlarının dü
zenlenmesini YÖK tasarrufu altına alıyor ve 
böylece de bazı fakültelerde çok hayatî öne
mi taşıyan bazı bilim dalları kaldırılıyor ve ba
zıları da ihtiyarî hale getiriliyor ve bu ihtiyarî ha
le getirilmiş olanlar da lağvedilmiş demektir ve ni
tekim o öğretim üyesi orada huzursuz olduğu için 
ayrılıyor ve p kürsü, o bilim dalı kendiliğinden yoK 
oluyor. 
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YÖK'ün paralelinde hareket etmeyen Jherhangi biı 
üniversitenin rahatlıkla ödeneği kesilebiliyor. 500 
milyon liralık bir ödeneğin, yeni kurulmakta olan 
bir fakültenin 500 milyon liralık ödeneğinin başka bir 
fakülteye, çok ihtiyacı olmasına rağmen başka bir fa-
küteye aktarıldığını; kendilerine isterlerse rahatlık
la isim verebileceğimi arz ederim. 

2547 sayılı Kanunda var olan ve daha evvel de 
«Üniversitelerarası Kurul» dediğimiz müessese sem
bolik olarak bırakılıyor; ama bunun yerine yeni, 2547' 
nin 7 nci maddesinin (Şimdi yeni 3 üncü madde) ,(P) 
fıkrasında «Yükseköğretim Kuruluna önerilerde bu
lunmak, bu Kurul tarafından istenen konularda görüş 
bildirmek ve kendisine verilen görevleri yapmak üze
re Yükseköğretim Kurulu Başkanının başkanlığında 
üniversite rektörlerinden oluşan bir rektörler komi
tesi kurmak.» 

Şimdi, Üniversitelerarası Kurul var; ama fonksi
yonu kalkıyor, yeniden bir Rektörler Komitesi ku
ruluyor. Ben derim ki, tayin edilmiş yönetici dahi 
olsa kimselerden oluşacak herhangi bir kurul sağlık 
lı ve de bir kuruma gerektiğinde fikrini müdafaa ede
bilecek kişilerden oluşmuş bir kurulun sağlıklı yürü
yebilmesi, gelişebilmesi için onu teşkil edecek üye
lerin. o kurulu teşkil edecek üyelerin mutlaka fikir
lerini serbestçe söyleyebilecek kişilerden oluşması 
gerekmektedir. 

Efendim, doçentlik müessesesi, üniversite mensu
bu olanlar ve olmayanlar çok iyi bilirler ki, üniver
sitede öğretim üyeliğinin başlangıcının ta kendisi ve 
temel direğidir. 

BAŞKAN — Sayın Akkılıç; süreniz dolmuştur, 
lütfen bağlayın efendim. 

MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan; bilemi
yorum; ama bana bir iki dakika müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Biliyorsunuz tümü üzerindeki gö
rüşmeler 10 dakikadır ve daha geride epeyce arkada
şımız var efendim. 

MAHMUT AKKILIÇ — Çok konuşulması la
zım; ama uygun görüyorsanız bir iki dakika içerisin
de toparlayayım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, toparlayın. 
MAHMUT AKKILIÇ — Doçentlik, üniversite 

öğretim üyeliğinin temeli ve 'başlangıcıdır. Üniversi
te öğretim üyesi olabilmenin bazı hasletleri olması 
ve bazı yetenekleri üzerinde toplaması lazımdır. Tah
min ediyorum ki, Sayın YÖK Başkanımız da Bakanı
mızla beraber kabul buyuracaklardır. Eskiden bunla
rın yerine getirilebilmesi için bazı kriterler konuyor-

Burada ben şunu derim ki, üniversiteye bu konu
da yararlı değil, zararlı hareket etmiş oluruz. 

Hükümetin getirdiği teklifte, Komisyon bereket 
dikkat etmiş ve hemen o bendi oradan çıkarmış. Hü
kümetin getirdiği 3 üncü maddedeki (S) bendini çı
karmış. «Bir üniversitenin bütçesinden diğer bir üni
versitenin bütçesine yıl içerisinde bütçe fasılları ara
sında aktarma yapılması için ilgili rektörlerin görüşü 
alınarak 'Maliye Bakanlığına öneride bulunmak» de
miş. Teşekkür ediyoruz Komisyona, bunu çıkarmış. 
Diyeceksiniz ki, «Gayet tabiî böyle bir elastikiyet ve
rilmesi lazımdır YÖK'e». Bir noktada insana gerçek
ten makul görünüyor; ama şurası muhakkak ki, 
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du. Örneğin; doktorasını yaptıktan sonra beş yıl bek- j 
leme vardı, bu burada üç yıla .indirilmiş, olabilir; 
ama yoğurdu mayaladığınız zaman belirli bir süre 
beklemeniz lazım, mayaladıktan hemen yarım saat 
sonra «Bu yoğurdu yiyeyim» derseniz, o ne yoğurt
tur, ne süttür. Onun için, öğretim üyesinin, doktora
sını yaptıktan sonra haddeden geçmesi lazım, araş
tırmalar yapması lazm ve yeteneğini belirli ölçüler
de göstermesi lazım, öncelikle yabancı dil, gerçekten 
üniversitede çalışan bir kimse için mutlaka lüzumlu 
olan bir şeydir. 

Şimdi, çok yakın zamanda, çok rijit bir şey getir
mişlerdi ve dallara ayırmışlar, hepsini birden kül 
halinde imtihana alıyorlardı ve tahmin ediyorum ki, 
tahsilini yabancı ülkelerde tamamlamış kimse dahi 
doçentlik imtihanını kazanamamıştı, öyle örnekler 
vardı. 

Bu kere de, yabancı ülkede eğitimi temelli kaldı
rıyorlar ve üç yıla indiriyorlar. Bir de, üniversitede 
«töre» dediğimiz, yerleşmiş olan deneme dersini de 
kaldırıyorlar. Üniversite öğretim üyesi olacak (kişi
nin yeteneği nedir, belirli bir konuyu belirli bir sü
re içerisinde toparlayıp, bir topluluk karşısında ifa
de edebiliyor mu, bu yetenek var mıdır; bir araştır
maya başlayıp, sonuna kadar bitirip, ondan sonra 
bunu takdim etme yeteneği, müdafaa etme yeteneği 
var mıdır?., öğretim üyeliğinin temeli, başlangıcı olan 
bu kademede bunların hepsinin mutlaka tespit edil
mesi lazım. Bu değişiklikle maalesef bunlar kaldırı
lıyor. 

Sayın Başkanım; müsaadenizle hemen bitirmek 
üzereyim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 

MAHMUT AKKILIÇ — Şimdi efendim, her mü
essesenin kanununda, üniversite öğretim üyelerinin gö 
revlendirilmeleri halinde oradan alacakları bazı öden
tilerin döner sermayeye aktarılmaması, kendilerine 
verilmesi için hüküm konuyordu. Bu Kanunda bu 
nu araştırdım, bulamadım, bilmiyorum varsa yanıl
mış olabilirim. Halbuki, bunu bu Kanunda tümüyle 
halledebilsek, o zaman öbür kanunlara böyle bir 
hüküm koymaya gerek kalmaz. Burada hüküm var; 
ama tam ifade etmiyor gibi geliyor bana; o konuda 
bilgi lütfederlerse memnun olurum, bu bir. 

İkincisi; ek maddelerde vakıfların üniversite ku
rumları öngörülüyor. Bu husus Anayasada da vardı, 
ona paralel olarak bazı düzenlemeler yapılmış; fakat 
buradaki hüküm 2547 sayılı Kanunun 5 inci madde
sinin (f) fıkrasına aykırı, orada da bir değişiklik yap-
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mak lazım gibi geliyor bana, o değişiklik yapılma
mış. 

Ayrıca, bu Kanunun ek 11 inci maddesinde (Sa
yın YÖK Başkanı beni bağışlasınlar) inanın çok aşı
rı yetkiler veriliyor ve bu aşırı yetkiler dolayısıyla da 
bazı fakülteler (Hani Türk Dil Kurumuyla ilgili Ka
nun Teklifi görüşülürken bir deyim kullanılmıştı, 
tam yerinde şimdi bu deyimi kullanacağım) işte o 
yolunmuş tavuğa çevriliyor. Bir 'fakülte tek bölüm 
halinde öngörülüyor, öbür fakülte dört, beş, altı bö
lüm halinde öngörülüyor. Bakıyoruz ve «Acaba bun
da gerçekten bu kriter var mı?» diye bir mukayese 
ediyoruz; bir bakıyoruz ki, bir kritere dayanmadığı
nı görüyoruz, önceden bir bölüm yok; bir bakıyor
sunuz, sonradan yeniden bir bölüm ihdas ediliyor 
iki bölüm veya üç bölüm halindeki bir fakülte için 
«Yeter» deniyor, diğer bir fakülte sekiz-dokuz bölüm 
oluyor. Bence bunların belirli, değişmeyen kuralla
ra dayanmasının, hem YIÖİK,hem üniversitelerimiz, 
hem ülkemiz açısından gerçekten çok yararlı olacağı
nı düşünüyorum. 

12 nci ek maddede de, yüksekokul müdürleri ve 
o vakıfların kuracağı müesseselerin yöneticileri de 
rektör yetkisini alıyorlar ve üniversite senatolarının 
görevlerini alıyorlar. Bence oralarda da bazı aksaklık
lar vardır; sırası geldiğinde önergelerle onların dü
zeltilmesi için maruzatta bulunacağım. 

Sayın Başkan; müsamahanıza teşekkür eder. say
gılar sunarım. 

BAŞKAN - - Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 

ıSayın Bayer; buyurun efendim. Konuşma süre
niz en fazla 10 dakikadır efendim. 

MUHSİN ZEKÂİ BAYER — Sayın Başkan; 
şimdiye kadar ben 10 dakikayı tecavüz ettiğimi hatır
lamıyorum. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Anayasanın yükseköğrenim kurumlarıyla ilgili 

üst kuruluşlarına ait 130 ve .'l'3-l inci maddeleri çer
çevesinde hazırlanan Kanun Tasarısı, YÖK'ün bir 
revizyonu görünümündedir. Bu revizyon faaliyetin
de YÖK'ün fiziki kuruluşu yanında, Türkiye'nin sos
yal ve eğitsel durumunun göz önünde tutulmadığı 
gerçeği ortadadır. 

Beşinci Beş Yıllık Plan için DPT uzmanlarının 
hazırladığı Eğitim Sektörü Raporunda bakın bu ko
nuya nasıl değiniliyor: 

«Türk üniversiteleri bugün Batı üniversitelerinde
ki programların gecikmiş bir tekrarcılığı içindedir. 
Bütün öğrencilerin her yıl okumak ve başarılı olma s 
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zorunda oldukları belirli derslerin tespit edildiği, öğ
rencilerin ilgi, yetenek, kapasite yönünden birbirle
rinden farkh olduğu dikkate alınmayan bir eğitim sis
temi vardır. Batı ezberciliğine itaen, yaratıcılığı ve 
düşünceyi geliştirmeyen, üretici yeteneklere, ansan ha
yatını kolaylaştırıcı becerilere yer vermeyen bir öğ 
retîm programı üniversitelerde vardır.» Bunu Hükü
metin DPT'si söylüyor. 

Ne yazık ki, YÖK (Kanun Tasarısının da, bu hu
suslarda yeni imkânları üniversitelere sağlamadığı 
kanaaatindeyim. Başka bir deyişle Türkiyenin kal
kınma ve ekonomik gelişmesi için, üniversitelerimizin 
kalkınma bilimlerini özendiren konulara hâlâ değin
mediği görüşündeyim. İBuna mukabil, Türkiyenin 
nüfusuna bakınca, 45 milyon nüfus içinde gençlerin 
oranı % 27'yi bulmaktadır. Bu konuda üniversite -
gençlik ilişkileri de göz önünde tutulursa konunun 
önemi daha da artar. Kalkınmanın, gençliğin eğiti
miyle çok yakın ilgisi bulunduğu gerçeği yanında, 
gençliğin üniversite kapılarında birikmesi problemi 
hâlâ önemli bir sorun olarak ortadadır. 

Ülkemizde ekonomik kalkınma ve toplumsal ge
lişme amaçlarına yönelik, kişilere klasik üniversite 
öğretimi yanında, ülke ekonomisine yararlı insangü-
cüne dönüştürecek meslek yüksekokulları kuruluşu 
konusunda YÖK'ün faaliyetini bu balkımdan destek
lemekteyim. 

İşte bu noktada YÖK'ün kuruluşunu tetkik et
tiğimizde; Türkiye'de 18 ilimizde 27 üniversitede 72 
yerleşim yerinde 181 fakülte, 131 yüksekokul, 10n 
enstitü; yani toplam 4)12 yükseköğrenim kuruluşu 
son Kanunla ortaya çıkmış bulunuyor. Ancak, bu öğ
retim kuruluşlarının Türkiye çapında yaygınlaşması 
ve bölümlerinin seçiminde, Türkiye'de sektöre! bir 
personel politikası planına ve mıntıkaların özel ve 
sosyoekonomik ve coğrafî niteliklerine uymadığını 
da görmekteyiz. 

Kuruluşlara geçmeden fakülte veya yüksekokul 
kurmak, ülke ihtiyacının tespiti ve hangi meslekî 
branşa önem verilmesi ortaya çıkmadan fakülte kur
mak hatalıdır. IBugün uygulanan politika neticesinde, 
üniversite mezunlarının bazı dallarında bir enflasyon 
olduğu ve olacağı ortaya çıkmıştır. 

.İşte bu bakımdan, yükseköğrenimde çözüm yolu, 
meslek okullarıdır, Bölgelerinde iş bulabilecek kişi
lerin, oralardaki meslek okullarında eğitilmeleri, bü
yük kentlere akışı da önleyebileceği kanaatindeyim. 

Burada mühim olan bir mesele, bu yüksekokul
ların formasyon meselesidir. YÖK, henüz bu ko-
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nuya da daha değinmemiş ve bir görüş bildirmemiş
tir. Bu okullar, Devlet memuru için açılmayıp, bila
kis pratik ve sanayie dönük işlere imkân veren okul
lar niteliğinde olmalıdır. Zira, serbest hayatta oku
nan yıl sayısına göre toplumca değerlendirme, artık 
yalnız az gelişmiş ülkelerde bir ölçü olmaktadır. 
Dünya Bankası, YÖK'ün bu tip okullarına teknik mal
zeme yardımı yapmaya hazır olduğunu da bildirdi
ğini, gazetelerden öğrenmiş bulunuyoruz. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
YÖK Kanun Tasarısı hakkında görüşlerimi açık

larken, üniversitelerde hâlâ devam eden, YÖK'ün bi
limsel özerkliği zedeleyen, gereğinden fazla otorite 
kurma konusuna da değinmeyi bir görev sayıyorum; 

'Bir taraftan YÖK Başkanı «Üniversitelerimiz ça- , 
lışmalarında serbesttir.» derken, diğer taraftan, sırf 
kapasite artırmak gayesi ile bazı bölümlerin kapasi
telerinin, ilgili fakültelere sorulmadan artırıldığını ve 
neticede mezun olacakların o meslekte bir enflasyon 
yaratacağını görmekteyiz. 

Daha önemli bir konu, asistanlık müessesesinin 
yine bu Tasarı ile ele alınmamış olmasıdır. Araştırıcı 
ve eğitici niteliklerini haiz asistanlık müessesesi mu
hakkak ele alınmalıdır. Bu arada galiba YÖK Başka 
nı, kendisinin tıp bölümünde yetişmesini göz önünde 
tutarak, bütün üniversite sisteminde tıp uzmanlığı 
başta olmak üzere, tıp eğitimine göre üniversitede bir 
ayrıcalık sistemi getirmiştir. 

Son olarak, ortaöğretimle yükseköğrenim arasın
daki Türkiye'de eğitim program ve sistemleri konu
sunda; yeni Tasarıda gerekli şekilde ele alınmadığını 
görmekteyim. Çünkü, Türkiye'nin eğitim politikası
nın bir bütün olarak ele alınması gerektiğine artık 
hepimiz inanmış bulunuyoruz. Acaba, Hükümet bu 
konuda ne gibi bir hazırlık içindedir? 

Her meslek dalının kendi yapısından doğan özel
likleri bulunmaktadır. Meslek dalları kendi eğitim 
sistemlerinin bütünlüğüne ve ihtiyacına ters düşme
yen, kendi temel meselelerine göre geliştirilmesi la
zımdır. Mesela, mimarlıkta, bütün dünyada büyük 
mimarlar, ekollerine göre eğitim yapmışlardır. İşte, 
bulunduğumuz bina da bir ekolün eseridir; ama gel 
gör ki Türkiye'de artık mimarlığı da tıp dalındaki 
uzmanlığa benzeten YÖK, klasik eğitim görüşü için
de ekolleşmeyi ortadan kaldırmış ve gereği gibi eği
tilmemiş bir sisteme göre, mimarlık ve mühendisli
ği devam ettirmektedir. 

Bütün dünyada ve ülkelerde değişen ekonomik, 
teknolojik ve toplumsal bir eğitim düzenlemesi yapıı-
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masına çalışılırken. YÖK'ün Türkiye'de klasik ve stan
dart bir eğitim uygulaması üzerinde iddia etmesinin 
hatalı olduğu kanaatindeyim, Bugün, YÖK'ün va
zifesi, eğitimi standartlaştırma yerine, eğitim siste
minin kalitesini yükseltmek olmalıdır. Memleketin 
ihtiyacı budur. 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 

Özellikle süre konusundaki titizliğinize şükranları
mı arz ederim. 

Sayın Sağışman, buyurun efendim. 
MUZAFFER SAĞIŞMAN — Sayın Başkan, çok 

değerli Danışma Meclisi üyeleri, Sayın Bakan, Sa
yın YÖK Başkanı, Hükümet ve YÖK temsilcıileri; 

Tüm yükseköğretimi bir çatı altında toplayan ve 
6 (Kasım 198)1'de yürürlüğe giren 2547 sayılı Ka
nun, Anayasamızın 130 ve 131 inci maddeleri ve 2801 
Sayılı Kanunun ışığı altında bazı değişikliklerle huzu
runuza gelmiştir. 

Anayasamızın ve 2801 sayılı Kanunun getirdiği 
yeni durumlar, bilhassa vakıflar tarafından özel yük
seköğretim kurumlarının açılması, konservatu varın 
yükseköğretim içinde düzenlenmesi ele alınırken; bu 
arada, öğretim üyeleri için yeni esneklikler getirile
rek; 2547 sayılı Kanun, memleket koşullarına daha 
uygun bir hale gelmiştir. Ancak, bütün aksaklıkların, 
bilhassa genç elemanların öğretim üyeliğine teşviki
ni sağlayacak tedbirler yine eksik kalmaktadır. Bir 
yandan yeni üniversiteler kurulurken, fakülteler bir
çok illerimize dağılırken, meslek yüksekokulları, 
konservatuvar gibi kuruluşların bu kurumlar içinde 
yer alması, görevi ağırlaştırmış, hem öğretim üyesi 
ve hem de öğretim elemanı ihtiyacım yükseltmiştir. 

Sayın YÖK mensupları, iki seneden az bir zaman 
içinde, üç değişiklik tasarısını, çalışkan bir Meclisten 
geçirme mutluluğu içindedirler. Gönül isterdi ki, bu 
değişikler daha noksansız olarak yapılmış olsun. Ge
çen süre içerisinde Yükseköğretimin yerleştiğini, nor
mal bir düzene girdiğini, gelişmekte olan üniversite
lerimizin sıkıntılarının azaldığını, meslek yüksekokul-
larındaki zorlukların giderildiğini söylemek mümkün 
değildir. ıBütün kalbimle, bir kentteki 'hızlı gelişme
nin Yüzüncüyü Üniversitesinde görmeyi arzu eder
ken ve bu enerji ve tahsisatın, buraya aktarılmasını 
beklerdim. Memleketimize ve imkânlarımıza uygun 
bir sistemin yerleştirilmesi gerekirken, tesislerin ku
rulması yıllarca sürecek, malî külfeti bütçelerin ta
şımasına imkân vermeyecek çok sayıda fakültelerin 
başka bir düzene sokulması, YÖK'ten beklenen gö
revlerdendir. 
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Bu arada, eğitim ve öğretimde 12 Eylül 1980'den 
önce geçen çok zor günleri biraz olsun telafi etmek 
üzere, gençlerimize yardımcı olmak gayesi ile Danış
ma Meclisimizin kuruluşundan beri yaptığımız Ka
nun Telifi ile yeni imtihan hakkı sağlanması husu
sunun, bu Kanun değişikliği içinde ele alınarak bir 
derecede çözümlenmesini sağlayan ve batta geçiş dö
nemini de kapsayan tedbirlerle YÖK mensuplarına 
teşekkürlerimi arz ederim. 

Başlangıcından beri söylediğim gibi, bu konu YÖK' 
ün görevleri içinde idi. (Bizler, yalnız hatırlatma ve 
ikaz görevimizi yaptık. Kanun Tasarısının geçici 1 
inci maddesi, hali hazır durumu ile açık ve yeterli 
değildir, bu hususta bir önergemiz bulunacaktır. 

Değerli destekleriniz ile bu Tasarının en iyi bir 
şekilde çıkacağına güvenerek, hepinizi saygıyla selam
larım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sağışman. 
Sayın Alpdündar, buyurun efendim. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın (Başkan, 
değerli üyeler, Sayın Bakanım, değerli Hükümet tem
silcileri; 

Ben, bu konuda ihtisas sahibi olmadığımı açık
lıkla söyleyerek söze başlamak istiyorum; ama an
layabildiğim kadarıyla, aceleye getirilmiş kanunların 
nasıl milleti ve memleketi sıkıntıya soktuğunu, 20 ay 
gibi bir süre zarfında iki kez Meclislerden geçme ta
lihsizliğine uğrayan bir Kanun ile karşı karşıya bu
lunduğumuzu, şimdi üçüncü kez 20 nin üstünde 
madde, 14 ek madde, iki geçici madde ile karşı kar
şıya bulunduğumuzu söylemek istiyorum değerli ar
kadaşlarım. 

Herkes, mesleğini bilmek ve yapmak durumundadır. 
Sanırım, bu Yasayı ben ve benim gibi değişik mes
leklerde ihtisas sahibi olan arkadaşlarım değil, bu işi 
bilen üniversite hocalarımız, uzmanlar yapmışlar
dır. Kendilerini 20 ayda iki kez ve şimdi bir kez da
ha (üçüncü kez) değiştiren bir kanun yapmak, eksik 
bırakmak nedeniyle kınıyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Değerli hocalarım benden önce görüştüler, ben
den sonra da fikirlerini ortaya koyacaklar. Beni da
ha çok ilgilendiren, Türk Milletini rahatsız eden, 
memlekette çok şey söylemeye yeten bir konuya de
ğinerek huzurunuzdan ayrılacağım. 

Konu altı yılda mezun olamayan üniversiteli genç
lere sınav hakkı tanınması konusudur. Ortada bir 
olay vardır. Memleket 12 Eylül öncesi bir savaş eşiği
ne düşmüştür. Gerçekten sokaklarda dolaşmak müm-
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kün olamadığı gibi, anarşinin en acıklı, en can alıcı 
yerleri üniversiteler ve üniversite kapıları olmuştur. 
Hepimiz babayız, çocuklarımıza (affedersiniz), «lOt 
musunuz, mutlaka yerinizi almalısınız» denen ve ren
gini belli etmediği takdirde hayatı ile oynanan za
manlar geçirilmiştir. Böylece birçok gencimiz belir
li sürede, sonradan konan süre içinde üniversiteyi bi-
tirememiş, sokaklarda kalmıştır. 

Takdir ederseniz bir bekçiliğin en az lise ve orta
okul mezunu olmayan bir devirde, yıllarını üniversi
te kapılarında tüketmiş, ama diploma alamamış, dip 
loma alınmasına imkân hazırlanmamış bir devri ya
şadık geldik. Simdi bu yavrularımıza herhalde bu 
Yasada değişik görüşlerle de olsa geçici 1 inci madde 
ile kaleme alınmış bir hususun mutlaka vuzuha ka
vuşturulması, istisnasız bu talebelere, bu gençlere bir 
kez daha şans tanınması gerekmektedir. 

'Bu konuda değerli hocalarım takrir hazırladı. 
Herhalde o takrirler üzerinde çok şey söylenecek; 
ama bana bir talebe babası olarak, velisi olarak ki, 
benim çok şükür çocuklarım okuyor. Bir disipline 
edebildim, bir kaza-bela atlatmadan şu anda Hacet
tepe Üniversitesine devam ediyorlar. Benim gibi ca
hil kalmayacaklar inşallah; ama kalan evlatlar da 
bizim evlatlarımız, îşte o evlatlardan bir tanesinden 
gelen mektubu okuyarak {Çok mektup aldım.) huzur
larınızdan ayrılacağım Sayın Başkan. 

Şöyle diyor bu çocuk; «Ben bir işçi çocuğuyum. 
Her felaket bize mi?.. Konya Selçuk Üniversitesi Fen 
Fakültesine 1976'da girmiştik. Fakülte 1976'dan 1982' 
ye kadar toplam üç yıl bile eğitim yapamadı. Ger
çek budur. Anarşik olaylar sebebiyle biz de devam 
imkânını bulamadık. Devlet Başkanımız «l!2 Eylül 
öncesi üniversiteye polis bile giremiyordu.» diyerek.' 
bizim sorunumuzu açıkladılar. Zaten Fakülte altı 
yıl açık değildi ki, eğitim yapamadı. 

ISonra 12 Eylül geldi, çok sevinçle derslere sarıl
dık, sınavları başarı ile vermeye başladık ki, YÖK 
çıktı ve altı yılda mezun olamadınız diye bizleri kapı 
dışarı etti. 

Oysa biz altı yıl okumadık ki, şimdi suçlu bizmi-
yiz?.. Bize Devlet okuma ortamı sağlayamamışsa, bu 
imkânı bize neden çok görürler?.. Üzüntüden çildi 
rır olduk; Sayın Başkan, tüm büyüklere baş vurduk, 
bize ek bir hak, bir yıllık hak versinler dedik. Niha
yet bir Kanun Teklifi ortaya çıkarıldı; ama bu defa 
da Yasa önerisi dört ders sınırı getirdi. Oribinlerc î̂ 
genç tekrar umutsuzluğa düştü. Niçin dört ders?.. 
Acaba bu kadar bu durumda olanlar için mi Kanun 

çıkarılıyor?.. Anarşi vardı ise bu hepimizi perişan 
etmedi mi?.. Ayrım niye?.. 

«iDevletimiz, ailelerimiz bizlere milyonlarca har
cadı; onbinlerce genci son sınıflara gelirken dört ders 
sınırı ile sokağa atmak niye?..» 

Mektup böyle deyip daha açık bir şekilde devam 
etmektedir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Gerçekten benim de anlayabildiğim kadarı ile ne

den istisnalı bir af?.. Zaten daha önce bir af yapıl
mış; ama asıl olaylar 1977 den sonra gelişti. 1978, 
1979 ve 1980 yıllarında gerçekten okuyabilenin «Ne 
mutlu» diyebilecek kadar ya güçlü olması lazım ya 
anarşistlerin ağırlık koyduğu yerde onlardan olması 
gerekiyordu. 

Şimdi, Anayasamızın 10 uncu maddesindeki eşit
lik ilkesine sadık kalarak, bu konudaki önerimizi 
gerçekten altı yılda mezun olamayan üniversiteli genç
lere bir defaya mahsus istisnasız bir yıllık süre veril
mesini Yüce Meclisten diliyorum. 'Maddeler üzerin
de tekrar bu konuya değinmek üzere saygılar sunu
yorum. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpdündar. 
Sayın Erginay, buyurun efendim. 
AIK'İF ERGÎNAY — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
İçinde 30 senelik bir hayat sürmüş olan bir arka

daşınız olarak üniversiteler bakımından YÖK Kanu
nunun şahsen bana verdiği üzüntüyü daha evvel bu
rada bazı sebeplerle belirtmiştim. 

Şimdi yeni karşımıza gelen değişiklik Tasarısı, 
bu anlamda biraz daha serbesti vereceği umudu 
içinde iken, eski esaslarda, temelde bir değişiklik ge
tirmediğini hatta bazı yerlerde kerpeteni biraz daha 
kıstığını müşahede ediyorum. 

Şunu belirteyim hemen; kendi Fakültemde bazı 
kürsüler nerede ise çökmüş vaziyettedir, özellikle Ti
caret Hukuku Kürsüsünde dört profesör, üç doçent 
varken, bugün bir profesör ve bir doçent kalmış
tır. Bunların bir kısmı gayet tabiî kendiliğinden ayrıl
mıştır, diğer kürsülerde de öyle; ama YÖK'ün tees
süsünden sonra yalnız Ankara Hukuk Fakültesi de 
ğil, diğer birçok fakültelerde de böyle kanamalar 
olmuştur ve üzüntü ile belirtmek isterim ki, korku 
hali devam etmektedir. Ben onun için şahsen hemen 
YÖK idarecilerinden bu imajın silinmesine gayret 
etmelerini ve gerekli boşlukların gerekli çarelerle 
doldurulmasını temenni ediyorum. 
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İBir noktayı belirteyim. 'Anayasamız bilindiği gi
bi İdarî özerkliği üniversitelerden almış, bilimsel 
özerkliği bırakmıştır. Nedir bilimsel özerklik?.. Bi
limsel özerklik, üniversitelerin kendilerinin kendi prog
ramlarını tespit etmeleri ve ona göre ders vermeleri
dir; ama gelin görün ki derslerin muhtevasına varın
caya kadar YÖ'K'ün müdahalesi vardır. 

O halde bilimsel özerklik bu anlamda pek Ana
yasaya uymamaktadır. Her anlamı ile mazinin âdeta 
serüvenlerinin bir tepkisi olarak çıkan bu Kanun, 
kuşkusuz birçok bakımlardan haklılık taşır; ama bü
tün hataları, bütün suçları üniversitelere yüklemekte 
de zannediyorum ki haklılık yoktur. 

Üniversiteler polisi, üniversiteye sokmamak iste
diler. Soksalar ne olacaktı?.. Biliyorsunuz ki 1968' 
den sonra değil polis, hiçbir şekilde o öğrenci hare
ketlerine karşı durmanın imkânı yoktu. !Biz kaç defa 
Fakültenin içinde kapalı tutulduk, kaç defa kovul
duk. Polis gelse ne olacaktı?.. Tutacak mıydı? o anar
şik devreyi biliyorsunuz, 1968'lerden 1972'lerden 
sonra dışarıya çıktı ve bütün Türkiye'yi sardı. Bu
rada üniversitelerin kabahati ne?.. Hemen ilave ede
yim ki, üniversitenin içinde de bir kısım kişilerin bu 
anlamda gerekli görevini yerine getirmediğini belirt
mek isterim. Bazıları her müessesede, her cemiyette 
olduğu gibi, biraz teşvikkâr olmuştur adeta anarşiye. 
Fakat, bünyesi itibariyle, yani toplam itibariyle üni
versitelerin özerkliklerinin, idarî özerkliklerinin kalk
masını da pek gerekli görmüyordum ben şahsen. 

Bugün bildiğiniz gibi şikâyetler rahatsızlıklar da 
vardır, fakat en büyük rahatsızlık kendisinin temsil 
edilmediği bir kuruluş tarafından bir müessesenin ida
residir. Ben YOK'ün içinde bugünkü üniversiteler
den bir kısım temsilcinin bulunmasını bugünkü de
mokratik sisteme uygun bulurum, ama bu öyle de
ğil. Emekli bazı hocalar veya şuradan buradan bü
yük kimseler alınmış ve doğrudan doğruya üniver
sitenin başına getirilmiştir, üniversite sesini bile du-
yuramıyor. Gerçi Üniversitelerarası Kurul var, ama 
nihayet sonuçta kararların tümü 25 kişilik bir heyet
tedir ve üniversitenin içinden bir temsilci de yok, o 
toplantıda. Niye?.. Olması gerekirdi, ben bu Tasarı
da böyle bir değişikliği ana bir değişiklik sayardım ve 
alkışlardım. 

ek madde 2'de Vakıfların üniversite ve fakülte ku
ramayacakları hakkında hüküm olduğu halde 12 
nci ek maddede, «Vakıfların kuracakları fakülte» 
deniyor, yukarıda çıkmıştı, değiştirilmişti. Sonra, büt
çe kanunlarında olması gereken bir hüküm buraya 
alınıyor, 21 inci maddeye alınıyor. Fasıllar arasında 
değişiklik yapabileceği hakkında bu, bir defa bugün
kü bütçe literatüründe fasıl kelimesi kalkmıştır, yeri
ne program vardır, altprogram vardır. Fasıl kelime
sinin burada kalması bile hatadır, fakat onun bünye
si itibariyle zaten üniversitelere kendi kanunlarıyla 
böyle fasılları arasında aktarma yapacağı hükmü na
sıl verilir. Maliye Bakanı IBütçe Kanununu yürütür, 
o halde bu Kanunun altına da Maliye Bakanı bu IKa 
nunu yürütür demeniz lazım. Gerçi Bakanlar Kuru
lu yürütecek, ama bunlar zaten Bütçe Kanununda 
gösterilir ve aslında programlar arasında aktarma 
yapmak katiyen > icra organına verilemez, verilmez. 
Bunun çıkması lazım. 

Bunun gibi bir kısım maddelerde yine hatalar var. 
örneğin 6 ncı maddenin (d) bendinde bir parantez 
içinde tazminat hikayesi var, bu çıkmamış, yani 1 in
ci derecedeki memurun maaşının iki katı şeklinde Ba
kanlar Kurulunca tespit edileceği hakkındaki hükmün 
yanında, parantez içinde tazminatlar ek ödenekler ve
saireler dahil denmiştir. lOysa bu hiç bir yerde yok, 
yani yüzde yüz maaşını bizler dahil alanlar için böy
le bir şey yok, fakat o fıkra orada kalmış. Oradan o 
parantez içi ifade çıkması lazım, çünkü zannediyo
rum belki de uygulamıyorlar. Uygulamamak da suç, 
(Kanun böyle emrettiğine göre vermek gerekirdi, ve
rilmemiş, yahut verilemiyor, verilmiyor. Veriliyorsa 
bunun çıkartılması, düzeltilmesi lazım. 

Şu kısa belirtilerden sonra zannediyorum-ki, bu 
Kanunun en büyük faydalı tarafı; geçici madde ile 
getirilen sınav haklarıdır. Hakikaten büyük bir yara
yı kapatmak için başka önergelerle de belki bu daha 
genişletilebilir. Böyle bir yarayı kapatmak için geti
rilen bu madde bakımından ben getirenleri tebrik edi
yorum, kendilerine teşekkür ©diyorum. Sorumluluğu
nu taşımadığı bir haksızlık bakımından, vatandaşları
mızın, öğrencilerimizin kendilerini bu haksızlıktan 
kurtarmaları bakımından getirilen bu hüküm için de 
şahsen YÖK'e teşekkür ©diyorum. Gerçekten bu ge
çici madde ile bugün değil yalnız öğrencilerin istik
balleri, ama onların anneleri, babaları, kardeşleri, 
büyük bir heyecan içindedirler. Bu heyecanı gider
mek, daha doğrusu onların lehine bir karar vermek 
ve onlara bu memleketteki eski anarşik hadiselerin 

Bu itibarla, Tasarıda bu temel görüşler bakımın
dan belirttiğim noktalar yanında bazı hususları da 
belirteyim. Bilhassa birkaç maddede hatalar da var. 
Birinin koyduğu Ihususu veya değiştirdiği husus diğer 
bir maddede de unutulmuş aynen kalmış. Mesela 
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birer kurbanı olan kişiler olarak* baktığımız takdirde, 
bunların bu haksızlıklarını bertaraf etmek için böy
le bir hususun getirilmesini ben şükranla karşılıyorum. 

Bu anlamda belki zaten değişikliğin temellerini 
aramak gerekmezdi, ama yine de bazı maddelere 
dokundum, onları da yeri geldiğinde önergelerle de
ğiştirmeyi arz edeceğim ve bu şekilde YÖK'ün ken
disi bakımından daha müsamahakâr, daha olgun, da
ha malkul diyeceğim, çünkü bazı hallerde belki sinire 
kapılıp bazı hadiselere sebebiyet verilmektedir ve 
daha ilmî, daha idarî hususlarda çalışmasını ve üni
versitemizin bu anlamda kendilerine büyük yardım
cı olmasını diliyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 

Üniversitelerimizin istikbali YÖK'ün tutumuna 
bağlıdır. İyi bir tutum iyi bir müstakbel üniversite
ler camiası yaratır, ama şimdiden korkulu rüyalar 
içerisinde yürüyen bir üniversitenin ilmî anlamda da 
rüyaları bozulur, ilmî anlamda da mesaisi bu mem
leketin istikbali bakımından tehlikeli olur. Bu itibar
la YÖK'e hakikaten millî çapta bir vazife düşmekte
dir. Ben bunun idarki içinde olacağını düşünerek söz
lerime son veriyorum. 

Teşekkür eder, hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Aydar. 
MEHMET AYOAR — Sayın Başkan, vaktin 

gecikmiş olması sebebiyle konuşmamdan vaz geçiyo
rum efendim. 

BAS/KAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Bu suretle Sayın Hamitoğulları'na konuşma hak

kı vermiş oldunuz, çünkü söz alan altıncı üyemiz siz
diniz efendim. 

Sayın Hamitoğulları buyurun efendim. 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin değerli üyeleri, çok değerli Bakanım 
ve YÖK'ün değerli Başkanı hepinizi saygıyla selam
lıyorum; 

Yükseköğretime yeni bir yaklaşım getiren 2547 sa
yılı Kanun yürürlüğe girdiği 6 Kasım 1981 tarihinden 
bu yana bazı değişikliklere maruz kalmışsa, kanaatime 
göre bunu takdirle karşılamak gerekir, çünkü son 
şekli karşımızda olan Tasarı da dahil daha önceleri 
yapılmış bulunan değişikliklerin bir tek hedefi vardır. 
O da; bu Kanunun aksayan yanlarını düzeltmek ve 
ülkemizin ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilecek bir 
hale getirmektir. Bu nedenle kanımca bu Tasarı da 
dahil bu değişiklikler olumlu bir yaklaşımı yansıtmak
tadır ve ben eminim ki, yasalaşması halinde bu Ta-
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sarının da aksayan yanları görüldüğü takdirde bun
ların da giderilmesi bu manada gerekecektir ve başka 
tasarıların gelmesini de olumsuz anlamda almamak ge
rektiğine kaniim. 

Gerek YÖK çerçevesinde kalan sorunları daha dü
zeltmek ve çözüm bekleyen konulara iyi bir tarzda 
yaklaşmayı amaçlayan bu Tasarıyı hazırlayanların tü
müne teşekkür etmek gerektiği inancındayım ve ben 
teşekkür ediyorum. Yalnız başta Millî Eğitim Baka
nımızın ve ondan sonra YÖK'ün bu olumlu yakla
şımından kuvvet alarak izninizle özel halinde bir iki 
noktaya değinmeye çalışacağım, 

Değerli arkadaşlarım; 

Bildiğiniz gibi yükseköğretim kurumlarında bugün 
maalesef bir huzursuzluk vardır. Dün daha büyük 
bir huzursuzluk vardı. Bugün gelişmekte olan yeni 
yükseköğretim kurumlarımız var, eski yükseköğretim 
kurumlarımız bulunmaktadır. Tabiî bunların bütün 
sorunlarını bu kısa konuşmada dile getirmek müm
kün değildir. Bir iki nokta üzerinde durmakla ye
tineceğim. 

'Benden önce değerli arkadaşlarımın değindikleri 
konulara girmek istemiyorum; ama bir noktayı vur
gulamakta yarar vardır. 

Elbetteki YÖK'ün denetiminde olmak üzere, her 
fakültenin neleri nasıl okutması gerektiği sorunu ma
halli bir sorundur. Çünkü daha üst kademede bu so
runları, sorunlara yakın olan, o tedrisatı yapmakla 
yükümlü olanların yüce ihtisasına bağlı noktalar var
dır. Bu nelenle bu müfredat programlan düzenlenir
ken ilgili müesseselerle bugünkünden daha fazla bir 
ilişki kurmada yarar olur kanısındayım. 

'Bir diğer önemli konu : üniversitelerimize reform 
amacı ile yeni düzenlemelerle yaklaşılırken bazı 
önemli ve denenmiş, yarar getiren konuları yeniden 
gözden geçirmekte yarar vardır. 

Bugün ben Sayın YÖK temsilcimize, Başkanına 
bir soru olarak izin verirlerse yöneltmek isteyece
ğim. ©enim tespit ettiğime göre, sosyal bilimlerle il
gili fakültelerimize, açılan' asistanlık imtihanlarına 
başvuranların sayısında büyük bir azalma vardır-ve 
bundan daha önemli olarak başvuranların niteliğin
de maalesef bir düşme vardır. Bunun üniversite çer
çevesinde büyük bir anlamı vardır, üzücü bir anlamı 
vardır ve biraz önce arz ettiğim; en azından üniver
sitelerimizin çekiciliğini yitirdiği anlamına geliyorsa, 
üzücüdür. Bunun giderilmesinde büyük bir yarar olur. 
Çünkü üniversitelerimizin kaynağını asistanlık müesse
sesi teşkil ederdi. Üniversiteye yeterli, yetenekli ve 
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ondan da önemli misyoner ruhlu, yani kendisini va
tana, millete vakfetmiş kimselerin başvurması ve ora
da kalması önemlidir. Eğer bir ülkede ilim adamları 
böylesi bir kaynaktan filizlenmiyorsa, o memleketin 
geleceği karanlıktır. Bizde, üniversitelerde bu konuda 
bugün maalesef tedirginlik verecek böyle bir durum 
vardır. Temenni ediyorum ki bu durum mevzii ol
sun, geçici olsun ve kısa bir zamanda giderilsin. Sa
yın YÖK Başkanımızın bu konuda ne kadar içten
likle hassas olduğunu bildiğim için, bundan da güç 
alarak bu noktayı dile getirmek gereğini duydum. 

ikinci önemli konu ders yüküyle ilgilidir. 
Değerli arkadaşlarım; 

Üniversitelerimizin 'değişik birimlerinde ders yükü 
o hale gelmiştir ki, artık çok değerli bilim adamla
rımıza araştırma yapmak, kendilerini yenilemek, lite
ratürü izlemek imkânını veremeyecek bir duruma 
geldiği yerler vardır. !Bunun ötesinde, yetişmesi gere
ken asistanların, doçent yardımcılarının yükü ağır
lattığı takdirde, bunların yeterli ölçülerde gelişmeleri
ne zaman ayırmaları mümkün olmadığından, ilim 
adamlarının niteliğinde bir aşınmaya, bir zayıflamaya 
yol açabileceğinden bu noktaya da yüce dikkatlerini
zi çekmede yarar görüyorum. 

Yine izin verirseniz doçentlik konusu üzerinde 
durma gereğini duyuyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 

Üniversitelerimizde bizim Avrupadan farklılık ta
şıyan doçentlikle doktora aşamaları vardır. Avrupa-
nın, Amerikanın doktora aşamasını Türkiye'ye aynen 
getirmek mümkün değildir. Bizde üniversiteye yılla
rını vermiş herkes bilir ki, asıl bilim adamı doçentlik 
aşamasından itibaren asıl gelişmeye, olgunlaşmaya 
başlar. Doktora öğrencilikten bilim adamlığına adım 
atmaktır ve bizde nitekim, incelediğiniz takdirde asıl 
bilim adamının olgunlaşması doçentlikte başlamakta
dır. YÖK'üımüzün bu konu üzerinde durmasında ya
rar görüyorum, zaruret görüyorum. Bu umuyorum ki 
önümüzdeki yeni düzenlemelerle Türkiye'nin bünye
sine daha iyi uyabilecek bir duruma gelir. 

Profesörlüğe gelince : 
Değerli arkadaşlarım; 
YÖK bu konuda bugün bir ileri adım daha at

mıştır. Gerice yörelerimizdeki yeni üniversitelerimiz 
için getirilen olumlu bazı yaklaşımları, ihtiyaç duyu
lan eski üniversitelerimize de zannediyorum ki uygu
lama imkânı olacaktır. Yani bugün gelişmiş üniversi-
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telerimizde de profesöre ihtiyaç var; ama orada pro
fesörlüğe yükseltmeler mümkün olamıyordu, ki bu 
nokta Ihem o fakültelerimizin ihtiyacını karşılamaz 
duruma getiriyor, hem de mesleğin en önemli çekici 
noktalarından birini yitirmesine imkân veriyordu. 
Başka yörelerde kendisine ihtiyaç duyulmayan kim
selerin kendi fakültelerinde hakları olan şekilde yük
selmelerine bir engel getirmemekte yarar vardır. Ya
ni önce yükselenlerin, daha sonradan yükseleceklerin 
önünde duran merdiveni çekmelerine imkân verme
mek gerektiği kanısındayım. YÖK'ün bu noktadaki 
yaklaşımı daha da geliştirilirse büyük bir yarar sağlar. 

Bir başka önemli nokta değerli arkadaşlarım, Sa
yın YÖK Başkanımız burada iken söylemekte yarar 
görüyorum; üniversitelerimizde idarî birimlerle bilim
sel yükselme arasında büyük farklılıklar vardır. Kor
karım ki, bilimsel yükselmeye temel olması gereken 
bazı öğeler göz ardı edilir, idari yükselmeler aracı
lığıyla bilimsel yükselmeler eğer birbirine karıştırılır
sa, bilimsel alanda yol almamıza imkân vermez. Bu
nun da kısa bir zamanda çözülmesinde yarar vardır. 
Değerli YÖK ıBaşkanımızın engin tecrübeleri vardır. 
Batıda birçok yerde yöneticilikle bilim adamlığı bir
birinden ayrılmıştır. Bizde şimdi görüyorum, profesör
lüğe yükselmek için falanca kimse falanca yere rahat
lıkla dekan' olarak gidebiliyor. Bunda büyük sakınca
lar olduğunu haddim olmayarak, izninizle yüce tak
dirlerinize arz etmek gereğini duyuyorum. 

Tasarımızın önemli ve olumlu noktalarından birisi 
de, son sınıflara gelmiş ve üçüncü sınıftan 'takıntılı 
olan bazı öğrencilerimize ek sınav hakları getirmesidir. 
Daha önce konuşan arkadaşların düşüncelerini payla
şıyorum. Bunun üç dersle sınırlanmasında isabet yok
tur. Bu gençlerimize sahip çıkmak lazımdır. Ailelerin 
büyük fedakârlıklarla üçüncü sınıfa, dördüncü sınıfa 
kadar okuttukları bu evlatlarına ek sınav hakları ver
mek, hem bu gençleri toplumla bütünleşmeye imkân 
verir, hem de bunlar için yapılmış harcamaların ülke 
ekonomisine büyük katkılar getirmesine imkân verir. 

Bir küçük son nokta daha var. 

Değerli arkadaşlarım; 
Üniversiteye giriş sınavında değişik nedenlerle kop

ya çektiği bildirilerek fakültelerin son sınıfına, söz ge-
limi Tıbbiyenin beşinci sınıfına gelmiş, elimde 40 sa
yısına varan öğenci örneği var. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir imtihanda, giriş sınavında kopya yapılmışsa, bu

nun ilk yıl içerisinde ortaya çıkarılması lazım, ilk altı 
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ayda ortaya çıkarılması lazım. Bu fakir aile çocukları j 
dördüncü sınıfa kadar okur, kendilerini kanıtlar, Tıb- I 
biyenin beşinci, sınıfına kadar gelir, ondan sonra «Sen I 
kopya çektin, hadi kaydını silelim» demenin adaletle, I 
insafla ve Türkiye gibi, fakir bir ülkenin imkânlarını I 
israf etmekle bağdaşan bir yanını göremiyorum. Buna I 
da bu vesileyle bir çözüm getirmekte yarar vardır. I 
«Müruruzaman» denen bir şey vardır. Bir sene için
de bulunmadığı takdirde bunun artık affedilmesi ge- I 
rekir. Çünkü suç sistemindir, öğrencinin değildir. Bu- I 
radaki haksızlığı da gidereceğinize olan inancımı be- I 
lirterek hepinize saygılar sunar, bu Tasarının daha 
mükemmelleşeceğine olan inancımı arz ederim. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğulları. I 

Sayın Komisyon, mevcut konuşmalara bir ceva- I 
biniz ve bir de sunuşunuz olacak mı efendim? I 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Yok Sayın Başkanım. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan bir cevabınız olacak mı efendim? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
İlave edecek bir şey yok Sayın Başkan. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. j 
Sayın Doğramacı, bir cevabınız olacak mı efendim I 

konuşmalara? I 

YÖK BAŞKANI İHSAN DOĞRAMACI — Efen- I 
dim, Kanunda ve uygulamalarımızda program birliği I 
diye bir şey yoktur. Müfredata Yüksek Öğretim Ku- I 
rulu kesinlikle karışmamaktadır. Ancak, şu anda as- I 
garî dersin ne olacağı üzerinde bir ilke kararımız I 
vardır. Bu yapılırken tüm üniversite dekanları, rektör- I 
leri ve uzmanlarıyla anlaşarak en az ne kadar oku
tulması gerekir, kaç saat?.. Bunun üzerinde bir mu- I 
tabakat vardır. Bu da asgaridir. Fen bilimlerinde bu-
asgarinin % 50 fazlasını, sosyal bilimlerde % 30 faz
lasını, tıpta % 20 fazlasını veya yeni dersler ilavesini I 
üniversite kendisi karara bağlar. 

O halde ne eski metinde, ne getirilen yeni tadil tek
liflerinde herhangi bir şekilde bilimsel özerklikle ça
kışan bir hüküm yoktur. Bunu arz etmek isterim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğramacı. 

Sayın, üyeler, konuşmalar tamamlanmış bulun- ı 
maktadır. Tasarının maddelerine geçilmesi hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

7 . 7 . 1 9 8 3 0 : 2 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

6 Kasım 1981 Gün ve 2547 Sayılı Yükseköğretim 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu 

Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2547 sayılı Kanunun 3 üncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 3. — Bu Kanunda geçen kavram ve te
rimlerin tanımlan aşağıda belirtilmiştir. 

a) Yükseköğretim: Millî eğitim sistemi içinde, 
ortaöğretime dayalı, en az dört yarıyılı kapsayan her 
kademedeki eğitim - öğretimin tümüdür. 

b) Üst Kuruluşlar : Yükseköğretim Kurulu ve 
Üniversitelerarası Kuruldur. 

c) Yükseköğretim Kurumları : Üniversiteler, fa
külteler, enstitüler, yüksekokullar, konservatuvarlar, 
meslek yüksekokulları ile uygulama ve araştırma mer
kezleridir. 

d) Üniversite : Bilimsel özerkliği ve kamu tü
zelkişiliğine sahip yüksek düzeyde eğitim - öğretim, 
bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan; fakül
te, enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluş ve birim
lerden oluşan bir yükseköğretim kurumudur. 

e) Fakülte : Yüksek düzeyde eğitim - öğretim, 
bilimsel araştırma ve yayın yapan; kendisine birimler 
bağlanabilen bir yükseköğretim kurumudur. 

f) Enstitü : Üniversitelerde ve fakültelerde bir
den fazla benzer ve ilgili bilim dallarında lisansüstü 
eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama 
yapan bir birimdir. 

g) Yüksekokul : Belirli bir mesleğe yönelik eği
tim - öğretime ağırlık veren bir yükseköğretim kuru
mudur. 

h) Konservatuvar : Müzik ve sahne sanatlarında 
sanatçı yetiştiren ve kendisine hazırlayıcı birimler 
bağlanan bir yükseköğretim kurumudur. 

ı) Meslek Yüksekokulu : Belirli mesleklere yö
nelik ara insangücü yetiştirmeyi amaçlayan dört ya-
rıyıllık eğitim - öğretim sürdüren bir yükseköğretim 
kurumudur. 

j) Uygulama ve Araştırma Merkezi : Yükseköğ
retim kurumlarında eğitim - öğretimin desteklenmesi 
amacıyla çeşitli alanların uygulama ihtiyacı ve bazı 
meslek dallarının hazırlık ve destek faaliyetleri için 
eğitim - öğretim, uygulama ve araştırmaların sürdü
rüldüğü bir kurumdur. 
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k) Bölüm : Amaç, kapsam ve nitelik yönünden 
bir bütün teşkil eden, birbirini tamamlayan veya bir
birine yakın anabilim ve anasanat dallarından oluşan; 
fakültelerin ve yüksekokulların eğitim - öğretim, bi
limsel araştırma ve uygulama birimidir. Anabilim dalı 
ve anasanat dallan bilim ve sanat dallarından oluşur. 
Yükseköğretimdeki çeşitli birimlerin ortak derslerini 
vermek üzere rektörlüğe bağlı bölümler de kurulabi
lir. 

1) Öğretim Elemanları : Yükseköğretim kurum
larında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri 
ile öğretim yardımcılarıdır. 

m) Öğretim Üyeleri : Yükseköğretim kurumla
rında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçent
lerdir. 

{1) Profesör : En yüksek düzeydeki akademik 
unvana sahip kişidir, 

ı(2) Doçent : Doçentlik sınavını başarmış aka
demik unvana sahip kişidir, 

(3) Yardımcı Doçent : Doktora çalışmalarını ba
şarı ile tamamlamış, tıpta uzmanlık veya belli sanat 
dallarında yeterlik belge ve yetkisini kazanmış, ilk 
kademedeki akademik unvana sahip kişidir, 

n) öğretim Görevlisi : Ders vermek ve uygulama 
yaptırmakla yükümlü bir öğretim elemanıdır. 

o) Öğretim Yardımcıları : Yükseköğretim kurum
larında, belirli süreler için görevlendirilen, araştırma 
görevlileri, okutmanlar, uzmanlar, çeviriciler ve eğitim-
öğretim planlamacılarıdır. 

p) Ön Lisans : Ortaöğretime dayalı, en az dört 
yarıyıllık bir programı kapsayan ara insangücü yetiş
tirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kade
mesini teşkil eden bir yükseköğretimdir. 

r) Lisans : Ortaöğretime dayalı, en az sekiz ya
rıyıllık bir programı kapsayan bir yükseköğretimdir. 

s) Lisansüstü : Yüksek lisans, doktora ve tıpta 
uzmanlık eğitimini kapsar ve aşağıdaki kademelere 
ayrılır. 

{!) Yüksek Lisans : (Bilim uzmanlığı, yüksek 
mühendislik, yüksek mimarlık, master) : Bir lisans öğ
retimine dayalı, eğitim - öğretim ve araştırmanın so
nuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yüksek
öğretimdir. 

(2) Doktora : Lisansa dayalı en az altı veya 
yüksek lisansa dayalı en az dört yarıyıllık programı 
kapsayan ve orijinal bir araştırmanın sonuçlarını or
taya koymayı amaçlayan bir yükseköğretimdir. 

(3) Tıpta Uzmanlık : Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre yürütü-
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len ve tıp doktorlarına belirli alanlarda özel yetenek 
ve yetki sağlamayı amaçlayan bir yükseköğretimdir. 

(4) Sanatta Yeterlik : Lisansa dayalı en az altı, 
yüksek lisansa dayalı en az dört yarıyıllık programı 
kapsayan ve orijinal bir sanat eserinin ortaya konul
masını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uy
gulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora düzeyinde 
lisans üstü bir yükseköğretim eşdeğeridir. 

t) Yükseköğretim Eğitim »Türleri : Yükseköğ
retimde eğitim - öğretim türleri örgün, açık, ekstern ve 
yaygın eğitimdir. 

(1) Örgün Eğitim : Öğrencilerin, eğitim - öğretim 
süresince ders ve uygulamalara devam etme zo
runluluğunda oldukları bir eğitim - öğretim türüdür. 

(2) Açık Eğitim : Öğrencilere radyo, televizyon 
ve eğitim araçları vasıtasıyla yapılan bir eğitim - öğre
tim türüdür. 

(3) Ekstern Eğitim : Yükseköğretimin belirli dal
larında devam zorunluluğu olmaksızın sadece yarıyıl 
içi ve sonu sınavlarına katılma zorunluğu bulunan bir 
eğitim - öğretim türüdür. 

(4) Yaygın Eğitim : Toplumun her kesimine ve 
değişik alanlarda bilgi ve beceri kazandırma amacı 
güden bir eğitim - öğretim türüdür.» 

BAŞKAN — Sayın üyeler, bazı yerlerde «lisansüs
tü» deyimi «lisanüstü» olarak okunmuştur. Oysa doğ
rusu, dağıtılmış olan metinlerde «lisansüstü» olarak 
bulunmaktadır. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üyemiz var mı 
efendim?.. Yok. 

Bir açıklamanız var mıdır Sayın Komisyon? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, bu mad
denin böyle uzun olması arkadaşlarımızı belki bir 
endişeye sevkedebilir düşüncesiyle bu açıklamayı 
yapmak istiyorum. 

Bu (a) fıkrası aynen eski Kanunda vardır, (b) 
aynen vardır. <c)'ye Millî Eğitim Bakanlığından bağlı 
olan yüksekokullar katıldığı için böyle bir düzenleme 
yapılmıştır, (d) bölümünde, «Üniversite» de sadece 
danışmanlık görevi de üzerine eklenmiştir. Fakültelere 
birimler eklenmiştir, '(f) fıkrası aynendir. Yüksekokul
lar aynendir. Konservatuvar yeni tarifiyle konmuştur. 
Meslek Yüksekokulunun yeni tarifi yapılmıştır. Uy
gulama ve Araştırma Merkezleri yeniden tarif edil
miştir. Bölüm vardır, sadece anabilim, anasanat dal
ları olarak eklenmiştir. Öğretim Elemanları aynendir. 
Öğretim Üyeleri aynendir; yalnız profesörün tarifinde 
öğretim üyesi tarifi varken, «akademik unvana sahip 
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kişi» şeklinde değiştirilmiştir. Doçent de aynı durum
dadır. Yardımcı Doçent de aynı durumdadır, öğretim 
Görevlisi tarifi yenidir. Diğer Ön Lisans yeni bir 
düzenlemedir; ama eskiden de vardır. Lisans mev
cuttur yine. Lisansüstü kısaltılarak ifade edilmiştir. 
Tıpta Uzmanlık eskiden de vardır. Diğer alttakilerin 
hepsi yeni getirilmiş tariflerdir; arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, bu madde ile ilgili soru sormak is

teyen üye?.. Sayın Akkılıç ve Sayın Bayer; başka sayın 
üyemiz?.. Yok. 

Sayın Akkılıç, buyurun efendim. 

MAHMUT AKKILIÇ — Şimdi efendim, bir kere 
tıpta uzmanlık, «Lisansüstü; Yüksek lisans, doktora 
ve tıpta uzmanlık eğitimini kapsar ve aşağıdaki kade
melere ayrılır.» diyor. «Tıpta Uzmanlık : Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından düzenlenen esas
lara göre yürütülen ve tıp doktorlarına belirli alan
larda özel yetenek ve yetki sağlamayı amaçlayan bir 
yükseköğretimdir.» diyor. Ondan sonra «Sanatta Ye-
yeterlık»e geçiyor. Diğer dallarda uzmanlıklar vardır. 
Bunları buraya almamışlar gibi geliyor bana, bu bir. 

ikincisi; yine 16 ncı sayfada (t) fıkrasının (3) üncü 
bendinde, «Ekstern Eğitim» deniliyor. Bu kadar ya
bancı bir kelimeyi dilimize sokmanın hele üniversiteye 
sokmanın bilmem lüzumu var mı? 'Başka bir kelime 
bulunarak bu kelime bir Türkçe kelime ile değişti
rilemez mi? Bu «Ekstern» kelimesini değiştirelim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Yani değiştirmeyi uygun buluyor 
musunuz diye soruyorsunuz. Böylece iki soru oldu. 

Sayın Komisyon, lütfen görüşünüzü bildirir misiniz? 
MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; 
- bu konu Komisyonumuzda görüşüldü, fakat bu uzman
lıkla ilgili husus görüşülmedi. Bu teknik bir konudur, 
kendileri, YÖK Başkanı veya Hükümet bu konuda 
daha geniş bilgi- vereceklerdir. Konuyu Hükümet, 
Sayın YÖK Başkanı veya yetkili arkadaşımız arz 
edeceklerdir efendim. Komisyonumuzda da bu konu
da uzun görüşmeler olmuştur. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Doğramacı, buyurunuz efendim. 
YÖK BAŞKANI İHSAN DOĞRAMACI — Sayın 

Başkanım; lisans düzeyinde diploma alan ve diploma 
verefn eğitim programlarında, dört yıllık lisans dü
zeyinde verilen eğitiırî programlarında doktora şartı 
vardır. Tıp dalında altı yıldan sonra bir tıp doktorluğu 

diploması veriliyor. Bu, uzun yıllar doktora mıdır 
değil midir diye tartışma konusu olmuştur. Bunun 
için bu altı yıllık eğitimden sonra, bir de kanunla 
uzmanlığı doktora eşdeğeri sayagelmişlerdir. Bunun ya
nında diğer uzmanlıklar da var. Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı sistemine göre, biyolojiden mezun 
olan bir kimya mezunu iki yıl asistanlık yaptıktan 
sonra o da uzman olabiliyor; ancak kimyada, diş 
hekimliğinde, veterinerde ayrıca doktora sistemi olduğu 
için bu nedenle uzmanlığı yalnız tıp dallarına inhisar 
ettirmek zarureti doğmuştur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Bayer, buyurunuz. 
MUHSİN ZEKÂt BAYER — Sayın Başkanım, 

iki tane sualim var: 
Birincisi; 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesinde 

belirtilen «Öğretim görevlisi» tanımı içine, eğitimini 
yabancı bir dilde yapan üniversitelerde öğrenciler için 
gerekli dil dersleri veren öğretim elemanları dahil 
midir? 

ikinci sorum ise; hepimizin bildiği üzere, bir 
akademiler vardı. Bu Akademiler Kanunu Üniversite 
Personel Kanunu ile değiştirildi. Akademilerdeki öğ
retim görevlileri bir nevi doçent imtihanını vermiş 
gibi, öğretim görevlileri olmuştu. Burada öğretim 
görevlileri kapsamı içinde bu husustaki konu yeniden 
YÖK'çe dikkate alınmamış mıdır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Buyurun Sayın Doğramacı. 
YÖK BAŞKANI ÎHSAN DOĞRAMACI — Efen

dim, yabancı dil dersini veren öğretim elemanları iki 
gruba ayrılır. Biri o dersi öğretendir. Onun dışında, 
dili bir bilim olarak değil, yalnız dil öğreten gruba 
«Okutmanlar» diyoruz; ancak dili edebiyatıyla tari
hiyle daha doğrusu filolojinin kapsamına girecek şe
kilde okutanlara «Öğretim üyesi» diyoruz, profesör 
veya doçent oluyor; doçent bulunmadığı takdirde 
geçici olarak öğretim görevlisi o dersi veriyor. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; düzeltme ile ilgili bir istemi bulunan 

sayın üyemiz var mı efendim? 

MAHMUT AKKILIÇ — Efendim, belki Sayın 
Başkan unuttular, hatırlatırım; «Ekstern» kelimesi 
hakkında bir şey lütfederler mi? 

YÖK BAŞKANI ÎHSAN DOĞRAMACI — Efen
dim, dilimizde yabancı birçok kelimeler var. «Üni
versite» kelimesi, «gakülte» kelimesi, tıpta kullanılan 
etme zarureti bulunmayan bazı alanlarda «Ekstern» 
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müessesesi yoktu; bu, yabancı ülkelerde vardır. Bil
hassa teoriye inhisar eden derslerde laboratuvarı, uy
gulaması, stajı, kliniği olmayan ve öğrencilerin devam 
etme zarureti bulunmayan bazı alanlarda «Estern» 
adı altında bir grup öğrenci alınması öngörülmüştür. 
Daha evvel bu yönetmelikle yapılmaya çalışıldı, bir 
ölçüde uygulandı; fakat kanunda yoktur diye bu sefer 
kanuna girmesi önerildi. Kelimeye gelince, bunun ter
cümesi dıştan öğrenci denmek istendi; fakat «Dıştan» 
kelimesi her nedense dilciler tarafından pek iltifat 
görmedi. Onun için, tıpkı «Doçent, profesör,» yalbancı 
kelimeleri gibi «Ekstern» in de dilimize girmesi belki 
zararsızdır diye dil uzmanları bunu uygun gördüler. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğramacı. 

TURGUT TAN — Sayın Başkan, bir soru sorabilir 
miyim efendim? 

BAŞKAN — Mümkün değil efendim. Sayın Tan, 
kayıt işlemini biraz evvel bitirdim. 

Sayın üyeler; 1 inci madde ile ilgili Sayın Akkılıç'ın 
bir önergesi var; okutuyorum: 

Yüce Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz 487 Sıra Sayılı Yükseköğ

retim Kurumu Kanun Tasarısının madde 1 (Eski 
Kanunda madde 3) (s) bendi ve alt bent (3)'ün aşağıda 
yazıldığı şekilde düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 
M. Ali Öztürk TEKELİ Mahmut AKKILIÇ 

«Tıpta Uzmanlık : Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından dü
zenlenen esaslara göre yürütülen ve doktorları ile 
veteriner hekimlere belirli alanlarda özel yetenek ve 
yetki sağlamayı amaçlayan bir yükseköğretimdir.» 

BAŞKAN — Bir açıklamanız olacak mı efendim? 

MAHMUT AKKILIÇ — Lütfederseniz efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Sayın YÖK. Başkanı Profesör Doğramacı açık

ladılar; ancak Sayın Hocam, tahmin ederim ki, bu 
düzenleme birçok karışıklıklara meydan verecektir. 
Bugüne kadar veteriner hekimlikte uzmanlık eğitimi 
vardı ve yüzlerce uzman veteriner hekim vardır. Şimdi, 
bundan sonra siz bu müesseseyi kaldırıyorsunuz, 
«Doktora yapsın» diyorsunuz. Doktora ile uzmanlık 
arasında fark olduğunu benden çok daha iyi bilen 
bir hocasınız. 

Bu bakımdan uygun görürseniz ve bu iki meslek 
de birbirine yakındır, Tarım ve Orman Bakanlığı ile 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarının kendilerine 

göre hazırlayacakları, bugüne kadar mevcut olan 
statünün devamı ve uzmanlığın da veteriner hekim
lere bugüne kadar olmuş olan bir unvanın, bir kade
menin esirgenmemesini rica ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 
Önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın 

üyemiz var mı efendim?.. Yok. 
Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz efen

dim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; 
biraz önce Sayın YÖK Başkanının vermiş olduğu 
teknik bilgi karşısında ve verdikleri ifadeye göre, 
tıp altı yıllık olup, bu eğitim öğretim üzerinde en 
az üç yıl, bazı dallarda dört ila beş yıllık ve hatta 
yedi yıla kadar varan bir uzmanlık süreleri mevcuttur. 
Veterinerliğe göre en az (1 + 3) yıl olmak üzere 
dört yıl, bazı hallerde ise, sekiz yıla varan bir ek 
eğitimden sonra verilen uzmanlık doktoraya denktir. 
Veteriner hekimlerin ayrıca bir dalda bilim uzmanlığı 
yapmaları da daima mümkündür. 

O bakımdan burada mütalaa edilmesi görüşünde 
değiliz bu durumda, bu ifadeye göre ve katılamı
yoruz önergeye. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
MAHMUT AKKILIÇ — Bir açıklama lütfeder 

misiniz, çok kısa. 

BAŞKAN — Mümkün değil Sayın Akkılıç, müm
kün değil efendim. Önergenizi açıkladınız efendim. 

MAHMUT AKKILIÇ — Bir yanlışlık yapılıyor 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, yanlış anlama olabilir; 
fakat katılmadıklarını beyan ediyorlar. Müsaade bu
yurun. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; 
bu Türkiye'de uygulanan 'bir husustur. Veterinerler de 
bunu uygulamışlardır, Fen Fakültesindeki fizikte uy
gularlar ve kişi ancak 4 yıldan sonra değil, mastırını 
aldıktan sonra doktoraya doğru yönelme vardır, yani 
ihtisasını yapar uzman olur, mastırını yapar, ondan 
sonra doktora yapar. Millî Eğitim sisteminde uzman
lıktır. Yani 'bizim şemamızdaki uzmanlıktır. İki yıllık 
veya üç yıllık bir öğrenim yapar ki, affedersiniz ben
deniz de bunların içinden bir arkadaşınız olarak arz 
ediyorum, yaşamış 'bir arkadaşınız olarak arz- edi
yorum, bundan sonra olur. Eğer diğer imkân kapan-
mışsa bu doğrudur, bu ifade doğrudur ve sadece Sağ-
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lık Bakanlığı d e p , yanına Orman Bakanlığını da 
katmak gerekir; çünkü ifade öyle efendim burada, 
verilen ifade öyle. Deniyor ki, burada «Yükseköğ
renim Kurumu Kanun Tasarısının 1 inci maddesin
deki (s) alt bendinin üçüncüsünün aşağıdaki yazıldığı 
şekilde düzenlenmesini...», «Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı». Neden baş
ka bakanlıklar yok efendim?.. Mesele bu. Eğer burada 
Tarım ve Orman Bakanlığı değil de, tüm bakanlık
larla ilgili böyle bir çalışmaya uygun olmuş olsaydı 
herhalde üniversite de buna karşı çıkmazdı ve bu 
durum olurdu. Sadece veterinerler için getirildiği için. 

Saygılar sunarım. 
MAHMUT AKKILIÇ — Öyle yapın efendim. 
MEHMET HAZER — Madem öyle değil, öy

le yapın. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun Sayın 

Hazer, şu anda önerge üzerinde bir tartışma açılmıştır, 
onun üzerinde bir görüşme yapıyoruz. 

Katılmıyorsunuz sonuç olarak. 
MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Evet, katılamıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, önergeye katılıyor 

musunuz efendim?.. Katılmıyorsunuz. 
Sayın üyeler; 
Sayın Akkılıç'ın önergesine Komisyon ve Hükümet 

katılmadığını beyan etmektedir, önergenin dikkate 
alınmasını kabul edenler lütfen işaret buyursun efen
dim... Kabul etmeyenler... önergenin dikkate alınması 
kabul edilmemiştir efendim. 

Madde ile ilgili düzeltme isteminde bulunan sayın 
üyemiz var mı efendim?.. Yok. 

Maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — 2547 sayılı Kanunun 6 ncı mad

desinin (b), (c) ve (e) fıkraları aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«b) Yükseköğretim Kurulu; 
(1) Cumhurbaşkanı tarafından doğrudan seçi

len sekiz, 
(2) Bakanlar Kurulunca, üniversiteler dışından, 

temayüz etmiş üst düzeydeki Devlet görevlileri veya 
emeklileri arasından seçilen altı, 

(3) Genelkurmay Başkanlığınca seçilen bir, 
(4) Millî Eğitim Bakanlığınca seçilen iki, 
(5) Üniversitelerarası Kurulca, Kurul üyesi ol

mayan tercihan rektörlük yapmış profesörlerden se
çilen sekiz kişiden, oluşur. 

Yukarıdaki (2), (3), (4) ve (5) inci bentlere göre 
seçilenlerin üyelikleri Cumhurbaşkanının onayı ile 
kesinleşir. Bu bentlerde belirtilenlerin ilk seçimleri 
bir ay, Cumfourbaşkaını tarafından üyelikleri onaylan
mayanların yerine yeni adayların seçimleri ise iki 
hafta içinde yapılmadığı takdirde, Cumhurbaşkanın
ca doğrudan atama yapılır. 

c) Kurul üyeliği (Genelkurmay Başkanlığınca 
seçilen üye hariç) sekiz yıldır. Her iki yılda bir, üye
lerin dörtte biri yenilenir. Süresi biten üyelerle her
hangi bir sebeple Kuruldan ayrılanların yerine ye
niden seçim yapılır. Süreleri sona eren üyelerin Ku
rula yeniden seçilmeleri mümkündür. Herhangi bir 
nedenle üyeliğin normal süreden önce sona ermesi 
hallinde, eski üyenin kalan süresini tamamlamak üze
re yenisi seçilir. 

Genelkurmay Başkanlığınca seçilen üyenin süresi 
iki yıldır. Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde seçil
mesi halinde bu üyenin özlük haMaırı saklı Ikalır ve 
maaşsız izinli sayılır. Diğer üyelerin varsa kurum
ları ile tüm ilişkileri kesilir. Kurul üyeliğine seçil
mede ve üyelerin görevlerine devamda yaş haddi 
yoktur. 

Cumhurbaşkanı, Kurul üyeleri arasından dört yıl 
süreyle bir başkan; Kurul Başkanı da Kurul üye
leri arasından iki yıl süreyle iki başkanvekili seçer. 
Başkanvekilllerıi, başkan tarafından verilen yetkileri 
kullanırlar ve başkan tarafından görevlendirilen bi
ri, yokluğunda Başkana vekâlet eder. Kanun ve yö
netmelik hükümleriyle Yükseköğretim Kurulu ka
rarlarının uygulanmasından sorumlu olan Başkan, 
Kurulu temsil eder. Seçimi Kurula verilen akade
mik ve diğer personelin atamalarım yapar. 

Başkanın önerisi ve Kurul kararıyla başkanve-
killerine ve üyelere yönetim ile ilgili görevler vere
bilir. 

Millî Eğitim Bakanı, gerekli gördüğü hallerde, 
Kurula katılır ve başkanlık eder. 

Yükseköğretim Kurulunun toplantı nisabı 16 ki
şidir.» 

«e) Yükseköğretim Kurulu üyeleri, kamu yara
rına kurulmuş dernekler, vakıflar ve bunlara bağlı 
kuruluşlarda herhangi bir ücret almadan görev yap
ma ve Babanlar Kurulunca verilecek geçici görevler 
dışında, herhangi bir kamu kuruluşunda veya özel 
kuruluşta çalışamazlar. 

Bakanlar Kurulunca görevlendirme dışında her
hangi bir nedenle bir yıl içinde yıllık izin, hastalık 
ve mazeret izinleri hıariç bir ay hizmete devam et
meyenler Kuruldan ayrılmış sayılırlar.» 
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BAŞKAN — Maddeyle ilgili söz isteyen sayın 
' üyemiz var mı efendim?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, bir açıklama
nız var mıi efendim?. 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; 

Bu madde çok uzundur; fakat aslında değiştiri
len sadece ve sadece üç fııkrasndır. Bunu arkadaşla
rıma bildirmek isterim, (b), <c) ve (e) fıkralarında-
dır. Bunlar sadece şöyledir : 

«Devlet Başkanı» kelimeleri «Cumhurbaşkanı» 
olmuştur; «hizmetleri» kelimesi «görevleri» olmuş
tur ve bir de burada Genelkurmay Başkanlığından 
gelen, bünyesinden seçilmiş ıfcişi hakkında bir «öz
lük halkları saklı (kalmak kaydıyla maaş&ız izinli sa-
yılîırlar» hükmünde değişiklik olmuştur, «üye» ola
rak adlandırılmıştır. 

Ayrıca, bir de burada «Başkanın önerisi ve Kurul 
'kararıyla başkanvekillerine ve üyelere yönetim ile il
gili görevler verilebilir». 

Bir ide ayrıca çok önemli olan bir husus; burada 
üç ay hizmete devam etmeyen Kuruldan ayrılmış sa
yılır iken bu müddet biraz daha disipline etmek için 
bir aya indirilmiştir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Maddeyle ilgili soru sormak isteyen sayın üye

miz var mı efendim?.. Sayın Erginay, soru. Başka 
sayın üyemiz?.. Yok. 

Buyurun, Sayın Erginay. 

AKtF ERGÎNAY — Sayın Başkanın açıkladığı 
hususlar arasında «Genelkurmay Başıkanlığınoa kendi 
bünyesinden düşünülen bir üyenin» ve gene «Millî 
Eğitim Bakanlığınca kendi bünyesinden düşünülen» 
ibarelerinde «kendi bünyesinden düşünülenleri» çı
karmış bulunuyoruz. Aslında Genelkurmay Başkan
lığınca kendi bünyesinden seçilmesinden maksat her
halde açıktı eski metinde, esas metinde. Bunların çı
karılmasıyla şimdi Genelkurmay Başkanlığı demek 
ki, dışarıdan birini seçecek. Millî Eğitim Bakanlığı 
da seçecek. Seçecek idiyse zaten onu Cumhurbaşka
nına da verebilirdik seçmeyi. Gaye bunun içinden 
olduğuna göre neden bunu değiştirmişlerdir?.. Bu
nu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Doğramacı, Sayın Bakan mı cevaplayacak

lar efendim?.. 
Buyurun Sayın Bakan. 

— 696 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Sayın Başkan; 

Gerçekten her iki Kurum kendisi içinden yetenek
li belki zamanında buraya gönderebilecek bir kişi 
bulmakta güçlük çekebilecektir. Bu nedenle, gez ek 
Millî Eğitim Bakanlığı, gerekse GeneFc.ırmay Baş
kanlığından onlara bir elastikiyet vermek suretiyle 
orada her iki makamı temsil edebilecek temsilcileri 
göndermek için onlara böyle ni- imkân tanınmıştır 
ve sanıyoruz ki, bu elastikiyet hem VÖK için iv; ola
cak, hem de bakanlıkların kendileri için iyi olacak-
;.r diye düşünülmüştür. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederin. Sayın Bakir. 
Sayın üyeler; 
Bu maddeyle ilgili Sayın Ergimay'ın bir önergesi 

var; fakat işleme koymam mümkün değil efendim. 
Çünkü yüksek malumları olduğu üzere, önünüze ye
ni bir tasarı gelmiş değildir, daha evvel mevcut 
olan bir kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine 
ilişkindir ve nitekim, şu anda görüşmekte olduğumuz 
ikinci madde, 2547 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi
nin (b), (c) ve (e) fıkralarını değiştirmiştir. Yani, 
zaten bu madde içinde bir (d) fıkrası vardır. Oysa 
Sayın Erginay yeni bir (d) fıkrası ilavesini istemek
tedir. Bu nedenle bunu işleme koymam mümkün ol-
mamıaıktadır efendim. 

AKİF ERGİNAY — Yeni bir (d) değil Sayın 
Başkanım, mevcut (d) fıkrasında değişiklik teklif 
ediyorum. 

BAŞKAN — Mümkün değil. Hükümetin Tasarı
sında da böyle bir şey önümüze gelmediği için gö
rüşemediğimiz ve Komisyondan geçmeyen bir fıkra
yı yeniden burada görüşme söz konusu... 

AKÎF ERGİNAY — Belki Komisyon uyacak 
efendim; çünkü gayet önemli. 

BAŞKAN — Bendeniz Başkanlık Divana olarak 
bunu mümkün görmüyorum efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Bir kez Sa
yın Aydar yaptı efendim. 

BAŞKAN — Olmadı Sayın Kırcaili, efendim, ol- < 
madı. Olmayan bir konu üzerinde lütfen tartışmaya 
gerek yoktur. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Ben oldu di
yorum. 

BAŞKAN — Olmadı efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Nasıl olma

dı Sayın Başkan, Mehmet Aydar teklif etti. 
BAŞKAN — Kabul etmedik. 



Danışma Meclisi B : 132 7 . 7 . 1983 O : 2 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Nasıl etme- I 
dik, ettik Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. Bu sa
atte tartışmaya gerek yok. Başkanlık Divanı yaptığı 
işlemin doğru olduğunu bilmektedir. I 

Sayın üyeler; 
Bu maddeyle ilgili bir düzeltme isteminde bulu

nan var mı efendim?.. Buyurun Sayın Akkıtıç, dü
zeltme sadece efendim 

MAHMUT AKKILIÇ — Evet Sayın Başka
nım. 

İkinci bentte «Bakanlar Kurulunca, üniversiteler 
dışından, temayüz etmiş üst düzeydeki Devlet görev
lileri...» Bu «temayüz» kelimesi «üst düzey»e hiç I 
yakışmıyor, çok güzel Türkçe bir 'kellime. Sayın Ba
kan da dikkat ediyorum, çok güzel yeni Türkçe ke
limeler 'kullanıyorlar. Lütfedip buna «tanınmış» der
ler mi bilmiyorum. Çok basit bir şey; ıama uygun gö
rürlerse bunu düzeltelim. I 

BAŞKAN — Sora im efendim. Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon; «(b) fıkrasının 2 numaralı ben

dinde yer alan «temayüz etmiş» 'ibaresi yerine «ta
nınmış» denilebilir mi?» diye soruluyor. I 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, «tanınmak» 
başka şey, «temayüz» başka şeydir. «Tanınmış, göz I 
aşinalığı olmuş» başka şeydir. Tanınmadığı halde 
de temayüz etmiş, yükselmiş kişiler mevcuttur. Onun I 
için başka bir kelime bulalım. 

MAHMUT AKKILIÇ — Ben bugüne kadar 
tanımladığım halde, yüzünü görmediğim halde lite- j 
ratürden, gazetelerden tanıdığım çok 'insan vardır, 
onlar 'da tanınmıştır. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Tanımak olmaz tabiî. 

BAŞKAN — Değişik şeyler söylüyorsunuz. I 
Sayın Komisyon; katılıyor musunuz, katılmıyor I 

musunuz?.. Katilmıyorsanız, «katılmıyoruz» deyin 
efendim lütfen. J 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, eski Kanun
da da var, bu sekilide 'kalsın, katılmıyoruz. I 

BAŞKAN — Sayın Bakan; bu ibarenin değişti
rilmesine katılıyor musunuz? 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Zaten önerge de olmadığı için me- I 
sele yok efendim. I 

Sayın Varda!; sadece düzeltmeyle ilgili olarak I 
buyurun efendim. J 
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ISA VARDAL — Sayın Başkan; 19 uncu sayfa
nın üçüncü cümlesinde, «Yükseköğretim Kurulunun 
toplantı nisabı 16 kişidir.» deniyor. «Kişi olarak bir 
'ibare kullanılmasının doğru olmayacağı kanısında
yım. Aslında, tespit ettiğim kadarıyla 25 üyeden 
oluşuyor, eğer yanılmıyorsam 25 üye olarak saydık 
biz. 25 üyeden toplantı nisabı 16 olarak tespit edili
yor. Burada' «kişi» kelimesini çıkarmakta yarar var 
ve «Yükseköğretim Kurulunun toplantı nisabı 16 
dır.» şeklinde düzeltme yapılırsa daha yararlı olur. 

BAŞKAN — Komisyondan soralım efendim. 
Buyurun Sayın Komisyon. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; eski 
Kanunda da «16 kişidir» şeklindeydi ve o fıkra de
ğişmemiştir, sadece (c) bendi değişmiştir. Ancak, 
«16 üyedir» demekte fayda olabilir, bu şekilde de-~ 
ğiştirebiliriz. 

İSA VARDAL — «16 dır» şeklinde bir düzelt
me olacak. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanını; eğer 
düzenleme yapacaksak, Akif Hocamızın da biraz 
önce buyurmuş olduğu hususa da el atmamız gere
kir. Çünkü, getirilen düzenlemede o bölüm var; fa
kat bu fıkralar eklenmemiş. Yani, biz böyle görü
yoruz; ama burada değişme yok, eski Kanunaın sa
dece bu fıkrasında Genelkurmay Balkanı ve bir de 
Kurumlarla ilgili değişiklik var, başkası ydk efendim. 

BAŞKAN — Efendim, bunlar farklı işlemlerdir. 
Bu metni getirdiğiniz zaman, arkadaşlarımızın üze
rinde düzeltme hakkı vardır, bu farklı bir işlemdir. 
Hiç getirmediğiniz . bir metinde düzeltme yapmak 
işlemi daha değişik bir işlemdir. Bu bakımdan, «ki
şidir» yerîne «üyedir» diyorsunuz, «Olmaz» diyor
lar ve «nisabı 16 dır» şeklinde teklif ediyorlar; yani 
«kişidir» kelimesinin çıkartılmasını istiyorlar. Çün
kü, artık bu fıkrayı değiştiriyorsunuz. «Kalsın» di
yorsanız mesele yok ve yazılı bir önerge de yok za
ten. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Kalsın efendim. Gere
ği yok; gereği olsaydı, o gereği duyardık. Eski Ka
nunda vardı diye biz aynen getirdik. Nitekim, şim
di eski Kanunda böyleydi diye, metin getirdik diye 
mütemadiyen değişmeler mi yapmak isteyeceğiz 
efendim? 

BAŞKAN — Mesele yok, katılmadığınızı 'beyan 
edin yeter efendim. 
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Sayın Bakan; bu değişikliğe katılıyor musunuz 
efendim? 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Sayın Başkam; «16 dır» şeklinde de olur, «16 ki
şidir» şeklinde de olur. Burada «kişidir» kelimesini 
getirmek suretiyle ayrı bir anlam vermiyor; ama 
bu - fazla batıcı bir kelime olarak görünüyorsa, ta
biatıyla mahzur yoktur, «16 dır» denebilir; fakat 
ben büyük bir şey alarak telakki etmiyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın Tam; sadeoe düzeltmeyle ilgili olarak bu
yurun efendim. 

TURGUT TAN — Efendim, 17 nci sayfamın 
son cümlesi öznesiz bir cümledir, okuyorum : «Se
çimi Kurula verilen akademik ve diğer personelin 
atamalarını yapar.» Kim yapar?.. O halde, cümle
ye özne olarak bir «Başkan» kelimesi koymak ge
rekir, bu haliyle özneden yoksundur. 

BAŞKAN — Aslında tabiî noktayla tamamlan
dığı içim böyle bir anlam çıkıyor. Halbuki, cümle 
devam etse ve «... sorumlu olan Başkan Kurulu tem
sil eder, seçimi Kurula verilen akademik ve diğer 
personelin atamalarım yapar.» şeklinde olsa daha 
uygun olmaz mı? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Virgül konulabilir 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 2 nci maddeyi bu 
düzeltilmiş biçimiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 3. — 2547 sayılı Kanunun 7 nci mad-

desimim (d), (e), (k) ve (m) fıkraları aşağıdaki şekil
de değiştirilmiş ve bu maddeye (m), (o), (p), (ir), (s), 
(t) ve (u) fıkraları eklenmiştir. 

«d) Devlet kaılkınıma planlarımın ilke ve hedef
leri doğrultusunda ve yükseköğretim planlaması çer
çevesi içinde; 

(1) Yeni üniversite kurulmasına ve gerektiğinde 
birleştirilmesine ilişkin öneriılerinıi veya görüşlerimi 
Millî Eğitim Bakanlığıma sunmak, 

(2) Bir üniversite içlinde fakülte, enstitü ve yük
sekokul açılmasınla, birleştirilmesine ya da kapatıl
ması ile ilgili olarak ya doğrudan veya üniversiteler
den gelecek önerilere dayalı kararlar almaik ve gere
ği için Millî Eğitim Bakanlığıma sunmaik, 

Yükseköğretim kurumları içinde bölüm, anıabıl'ım 
ve anasanat dalları ile uygulama ve araştırma mer
kezi açılması, bideştirimesi ya da kapatılması; kon-
servatuvar, meslek yüksekokulu veya destek, hazırlık 
okul ya da birimleri kurulması ile ilgili olarak doğ
rudan veya üniversitelerden gelecek öneriler üzerime 
karar vermek, 

Eğitim - öğretimin aksaması sonucumu doğuracak 
olaylar dolayısıyla öğrenime ara verilmesime veya 
tekrar başlatılmasına ilişkin olarak üniversitelerden 
gelecek önerilere göre veya doğrudan ıkarar verip 
uygulatmak, 

(3) Bakanlııklar tarafımdan kurulacak yükseköğ
retim kurumlarınım kuruluş, amaç ve esaslarım in
celeyerek görüşlerimi ilgili makama sunmak, 

e) Yükseköğretim Kurumıllarında eğitim - öğre
tim programlarımım asgarî kapsamını ve öğrencilerin 
yatay ve dikey geçişleriyle ve yüksekokul mezunla
rınım bir üst düzeyde öğrenim yapmalarına İlişkim 
esasları Üniversitelerarası Kurulun da görüşlerini 
alarak tespit etmek.» 

«k) Yükseköğretim üst kuruluşları ile ünlversi-
telerce hazırlanan bütçeleri tetkik ve onayladıktan 
sonra Millî Eğitim Bakanlığıma sunmıaik,» 

«m) Çeşitli bilim ve sanat alanliarımda bilimsel 
millî komiteler ve çalışma grupları kurmak, 

n) -Gerektiğinde yeni kurulan veya gelişmekte 
olan üniversitelere gelişmiş üniversitelerim eğitim -
öğretim ve eleman yetiştirme alanlarımda yapacağı 
katkıyı gerçekleştirmek için gelişmiş üniversiteleri 
görevlendirmek ve bu konudaki uygulama esaslarımı 
tespit etmek, 

o) Vakıflar tarafımdan kurulacak yükseköğre
tim kurumlarının bu Kanun hükümlerine göre açıl-
masımıa izin vermek, gerekli düzenlemeleri yapmak, 
gözetmek ve denetlemek, 

p) Yükseköğretim Kuruluna önerilerde bulun
mak, bu Kurul tarafından istenen konularda görüş 
bildirmek ve kendisime verilen görevleri yapmak 
üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanının başkanlı
ğında üniversite rektörlerinden oluşan bir «Rektörler 
Komitesi» kurmak, 

T) Yurt dışındalki yükseköğretim kurumlarımdan 
alınmış önlisans, lisans ve yükseklisamıs diplomal'arı-
nım denkliğini tespit etmek, 

s) Bu Kanunla kendisine verilen diğer görevle
ri yapmaktır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayım 
üye?.. Sayın Akkılıç ve Sayım Tan söz istediler. 

Buyurun Sayın Akkılıç. 

— 608 — 
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MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, değer-
İ arkadaşlarını; 

önce bir hususu <arz etmek 'istiyorum; genel üze
rinde yaptığım konuşmada da üzerine bastırarak söy
lediğim gibi, çok önemli bir Kanunu görüşmekte
yiz; ama görüyorum iki, Sayın Başjkanlık Divanı bir 
an evvel bitirmek çabasındalar, haklı olduğu bir 
nokta olabilir; aımıa öğrencilere bir imtihan hakkı ta
nıyacağız, bunu yetiştireceğiz diye, Üniversite Kanu
nunu çok aceleye getirmek, büyük vebal altına gir
mek olur. 

BAŞKAN — Sayın Akkıiıç; Başkanlık Divanı 
süre konusunda gerekli titizliği göstermektedir. 

MAHMUT AKKILIÇ — Sağolun efendim. 
Yalnız, 3 üncü maddenin (e) bendinde, «Yüksek

öğretim Kurumlarında eğitim - öğretim programla
rının asgarî kapsamımı ve öğrencilerin yatay ve di
key geçişleriyle ve yüksekokul mezunlarının bir üst 
düzeyde öğrenim yapmalarına ilişkin esasları Üni
versitelerarası Kurulun da görüşlerini aliarak tespit 
etmek.» deniyor. Daha sonra gelecek maddelerde 
«Rektörler Komitesi» var, artık Üniversitelerarası 
Kurulun fonksiyonu yok. Bu nasıl olacak, bu bir? 

İkincisi; bir ana buraya getirip bir yazı göster
miştim yiine Üniversitelerle ilgili bir Kanun geldi
ğinde;; YÖK, fakülteye direkt olarak yazı yazmış 
ve «Aoele, derslerin şu, şu, şu sekilide düzenlenme
sini1» 'istemişti. 

Efendim, çok rica ediyorum, YÖK bir fakültede 
fizyolojinin, biyokimyanın, anatominin ya da bes
lenmenin ya da hukukta, şu anda bilemiyorum, ay
rıntıları vardır; bilemem ki ben bugün YÖK'te ol
sam, Hukuk Fakültesinde herhangi bir dersin, Örne
ğin Medenî Hukukun kaç saat, ne zamanlar oku
tulması, bir dersten önce mi sonra mı okutulması 
lazım geldiğini bilemem; ama ben kendi fakültemde 
'bilirim; nitekim yönetmelikte yapılmış bir hatayı 
söyleyeyim; benim okuttuğum dersin üçüncü, dör
düncü sınıfta ancak okutulması lazım; çünkü on
dan evvel fizyoloji ve biyokimyanın okutulması la
zım ki, öğrenci beslenmenin neler olduğunu, teme
lin ne olduğunu bilsin, ona göre gelsin de anlayabil-
sin, YÖK lütfetsin de, bunu fakültenin yönetim ku-
rulları yapsın, buraya almasınlar derim Sayın Ho
camıza. 

Ondan sonra «Gerektiğinde yeni kurulan veya 
gelişmekte olan üniversitelere, gelişmiş üniversitele
rin eğitim-öğretim ve eleman yetiştirme alanlarında 
yapacağı katkıyı gerçekleştirmek için, gelişmiş üni-

— 609 

versiteleri görevlendirmek ve bu konudaki uygulama 
esaslarını tespit etmek.» 

Şimdi, acaba öğretim üyesi yardımı mıdır burası, 
bilemiyorum; bir süre getirmiştik ve herkese eşit 
muamele yapmaya başlamıştık, demek ki işlemedi 
'bu; aslında işlemesi lazım. Burada bir öneride bu
lunmuştum ve demiştim ki, çoğu dersler bir sömestr 
sürüyor, bir öğretim üyesini biz altı ay (Bütün öğ
retim üyelerini ama) görevlendirmek suretiyle bir 
sömestr süresinde, seve seve gidip o dersi, orada otur
mak suretiyle verip döndükten sonra oraya öğretim 
üyesi rahatlıkla kazandırmış olabilirdik; ama iki se
ne yapınca, çeşitli komplikasyonlar oldu ve maddeyi 
değiştirmek zorunda kaldık. 

O halde, böyle değil, o zaman ne olacak biliyor 
musunuz sayın üyeler; belki üniversitede olan bir 
doçent; efendim, Ahmet gitmesin, Mehmet gitsin 
diyecek, Mehmet'i gönderecek Ahmet'in gitmesi la
zımken. Halbuki o zaman, herkes altı ay böyle bir 
sıra ile gidecek, görevini yapıp gelecek; herkes de 
razı idi; ama şimdi bu, 'burada değiştiriliyor. Kanım
ca burada adil bir yöntem izlenemeyecek. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 

önerilerimiz, kendimizce çok uygun gördüğümüz; 
ama gerçekten üniversitelere yararı olan önergeler 
ve de çok ufak demeyeceğim; ama tekliflerimiz kabul 
göremediği için bu konu üzerinde önerge vermedim, 
vermiyorum; çünkü biliyorum mutlaka aleyhinde 
oluyorlar, temenni ederim ki önerge vermeden eğer 
lütfedip bu hususa bir açıklık getirirlerse, o zaman 
YÖK'ün rızasını almadan konuşma şeyi de buradan 
kalkar diye düşünüyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkıiıç. 
Sayın Tan, buyurun efendim. 
TURGUT TAN — Sayın Başkan, Danışma Mec

lisinin değerli üyeleri; 
Bu madde ile ilgili olarak bir nokta dikkatimi 

çektiği için, bunu belirtmek üzere söz aldım. O da, 
Hükümet teklifinde bulunan (n) bendidir. Bu bent, 
Millî Eğitim Komisyonunun kabul ettiği metinde 
bulunmamaktadır. Okuyorum, teklifteki metin şudur: 

«Rektörlerin önerisi üzerine, akademik kadro
larla Devlet Memurları Kanununa tabi kadroları, 
üniversiteler veya üniversite birimleri arasında nak
letmek» 

Bu, Millî Eğitim Komisyonu tarafından madde 
metnine alınmamıştır; doğru bir uygulamadır. Yal
nız, bir noktayı belirtmek isterim; yürürlükte bulu-
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nan 1983 Malî Yılı Bütçe Kanununun 28 inci mad
desinin (d) bendini okuyorum; 

«Bir üniversite içindeki çeşitli yükseköğretim ku
rumları ve birimlerine tahsis edilmiş kadrolar, aynı 
veya farklı üniversite içindeki diğer birimlere ilgili 
rektörün önerisi veya olumlu görüşü alınmak su
retiyle Yüksek öğretim Kurulu kararı ile nakledile-
lebilir.» 

Şimdi, Hükümet Teklifinde bulunan ve Millî Eği
tim Komisyonunun metnine almadığı 'hüküm, belki 
daha da uzun ve iyi biçimde ifade edilerek 1983 Malî 
Yılı Bütçe Kanununun 28 inci maddesinin (d) ben
dinde var. Şimdi, söz almamın nedeni de şu; bunu 
biz Bütçe Kanunu görüşülürken Komisyonda tar
tışmıştık ve benzer hüküm yer almamıştı, sonradan 
Bütçe Kanununa girmişti. Şimdi, iki açıdan bakıldı
ğında da gerçekten açıklanmaya değer bir durum; 

1. Hükümet, Bütçe Kanununda böyle bir hü
küm bulunduğunu bilmiyordu da, getirdiği 2447'deki 
değişiklik teklifine onun için mi koymuştur? 

2. Bir başka açıdan bakıldığında, bu bütçe 
ile ilgili hüküm olmadığı için, aslında böyle bir Ka
nunda, 2447 değişikliğinde yer alması gereken bir ko
nu idi, onun için mi buraya sokmaktadır?.. 

ikisi açısından da sakıncalı; çünkü biliyorsunuz 
Anayasamıza göre, bütçe ile ilgili olmayan hükümler 
bütçe kanunlarında yer alamaz. Demek ki, ilgili ol
madığı halde oraya konulmuş, bunu âdeta kanıtla- ' 
yıcı bir terim. Ben, sadece dikkatimi çeken bu du
rumu belirtmek için söz aldım. 

Saygılar sunarım. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 

Sayın Komisyon, mevcut konuşmalara bir ceva
bınız olacak mı efendim? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTAROOĞLU — Sayın Başkanım, ben 
sadece Sayın Tan'ın düşüncelerine cevap vermek is
tiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, biz 657'ye tabi Devlet 
memurlarını ve bir de eğitim öğretim hizmetleri sı
nıfına dahil 3065 tane öğretmeni, köylere, kazalara 
kadar dağıtılmış bir durumları olduğu için, aynı yer
lerde de bu düzenlemeyi üniversitenin şu anda yap
masının mümkün .olmadığı için; eğer öyle bir du
rum olsa idi, Millî Eğitim Bakanlığı yüksekokulla-
rında gelişigüzel memur, atama yapıyordu gibi bir 
zmniyet vardı. Halbuki, 'Millî Eğitim Bakanlığı kad- I 
rosuzluk sebebi ile o okullara dahi genel idare hiz
metleri sınıfından, sağlıktan, teknikten ve yardımcı j 

hizmetlerden tam manası ile personel vermiş du
rumda değildir, Bütçe Kanununda da böyle bir mad
de olduğunu biliyoruz, Başbakanlığın da bir genel
gesi vardır, kaydırma hareketi vardır. Bunun tekrar 
'bir daha Kanuna konulmasında fayda göremedik, 
Hükümetin bu teklifini o bakımdan çıkarmış durum
dayız. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, bu madde ile ilgili soru sormak is

teyen sayın üyemiz var mı efendim? 
CAHİT TUTUM — Evet efendim. 
BAŞKAN — Sayın Tutum, buyurun. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım, madde 
3 ün, üç numaralı bendinde «Bakanlıklar tarafından 
kurulacak yükseköğretim kurumlarının kuruluş, amaç 
ve esaslarını inceleyerek görüşlerini ilgili makama 
sunmak» denilmektedir. Bu ne anlama gelmektedir; 
yani Bakanlıkların ön lisans düzeyinde kuracakları 
kendi meslekî personel ihtiyaçlarını karşılamak mak
sadı ile açacakları birtakım kuruluşlar mı kastedil
mektedir; buradaki böyle bir fıkranın konmasından 
amaç nedir; burada «kuruluş amaç ve esaslarını in
celeyerek görüşlerini ilgili makama sunmak» derken, 
resen bir görev mi üstlenmektedir? 

İki sorum oluyor, bir tanesi Bakanlıklar tarafın
dan kurulacak yükseköğretim kurumları nedir? 

İkincisi «amaç ve esasları inceleyerek görüşlerini 
ilgili makama sunmak» şeklinde özetlenmiş olan bu 
yetki resen kullanılacak bir yetki midir? 

Lütffen bu iki noktaya açıklık getirilmesini istir
ham ediyorum teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Komisyon, görüşünüzü rica ediyorum. 
YÖK BAŞKANI İHSAN DOĞRAMACI — Sa

yın - Başkanım, müsaade ederseniz bir kısmına ben 
cevap arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Doğramacı. 

YÖK BAŞKANI İHSAN DOĞRAMACI — Sa
yın Başkan, Üniversitelerarası Kurulun yetkileri, Ka
nunun 11 inci maddesinde yazılıdır. Burada, tüm 
akademik konular Üniversitelerarası Kurula veril
mektedir. Bu arada, üniversitenin eğitim, öğretim, 
'bilimsel araştırma, yayın faaliyetlerini koordine et
mesi, uygulamaları değerlendirmesi, üniversitelerin 
tümünü ilgilendiren eğitim, öğretim, bilimsel araştır
ma ve yayın faaliyetleriyle ilgili yönetmelikleri yap
mak, doktora, doçentlik bunlara dokunulmuyor. Ge
len rektörler komitesi, Yüksek Öğretim Kurulunun 
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görevleriyle ilgilidir. Yoksa, Üniversitelerarası Kuru
lun çalışmalarıyla Kanunda yazılan görevleri, yetki 
ve herhangi bir çakışma yoktur. 

Yüksek öğretim Kurulu, çalışmalarında üniver
sitelerle birlikte çalışmak için, onların sıkıntılarını 
gidermek, onlara yardım etmek, kendi yetkisinde Ka
nunun verdiği hususlarda önerileri almak için rektör
ler komitesi kurulmuştur, öbürünün yerine değildir. 

Bendeniz bu kısma arzı cevap ettim, belki Sayın 
Bakanım diğer hususlara, kadrolarla ilgili hususlara 
dokunmak isteyebilir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Bakan, bir cevabınız olacak mı efendim? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— Sayın Başkan; kadrolarla ilgili (Ki, 3 üncü madde
nin (n) paragrafını ifade ediyor.) kısmın buradan çı
karılması... Gerçekten bidayette buraya konurken bir 
ihtiyaç olarak belirmiş idi ve gerçekten rektörlerin 
önerisi üzerine; akademi kadroları olsun, Devlet 
Memurları Kanununa tabi olanlar için olsun, üniver-
sitelerarasında nakil hususunda gerçekten Yükseköğ
retim Kurulunda bir elastikiyet ortaya çıkaracaktı. 
Ancak, son yapılan çalışmalar var. Bu Devlet reor-
ganizasyonu içerisinde olan ve her bakanlığın teşki
lat, (Ki, Yükseköğretim Kurumu da buna dahil.) 
kadro ve metinler bölümünü ifade eden bir doküman 
haline getiriliyor ve bu Bakanlar Kurulunda son za
manlarda hummalı bir çalışma ile ortaya getirilmeye 
çalışılmaktadır. 

Bu arada diğer kurumlar da bunun, Devlet teşek
külü içerisinde olması itibariyle vardır. O bakımdan 
oraya girebileceği için, orada hükmünü bulacağından 
buradan çıkmasında şu anda mahzur yoktur. 

En son parantez içerisinde 3 olarak alınan, «Ba
kanlıklar tarafından kurulacak yükseköğretim ku
rumlarının...» Yükseköğretim kurumlarının ne olduğu 
gene esas 2547 sayılı Kanunda gayet açık olarak ifa
de edilmiş; üniversiteler, fakülteler, enstitüler ve yük
sek okullardır. 

O halde gene maddeye dönülecek olursa, bunla
rın «...kuruluş, amaç ve esaslarını inceleyerek görüş
lerini ilgili makama sunmak.» «İlgili makama sun
mak» şu anlamı ifade ediyor : Bunlar kanunla kuru
luyor ve kanunla kuruluş durumları teşekkül ediyor. 
İlgili makam, Bakanlar Kuruludur. Sunulacak yer 
Millî Eğitim Bakanlığı. Orası köprü yapılmak suretiy
le Bakanlar Kuruluna intikali öngörülüyor ve bu 
amaç güdülüyor. Her yerde Millî Eğitim Bakanlığı 
dememek için «İlgili makama sunmak» şeklinde bir 

ifade kullanılıyor, Bu anlaşılıyor. Nihayet bir kanu
nî düzenleme mevzubahis olacağına göre, yolda be
lirlidir. 

O bakımdan bizce, bu bir meçhul değil, bir açık
lama ifade eder, diye düşünerek zabıtlara da böyle 
geçmiş olması dolayısıyla sanıyorum ki bu açıkla
mam kifayet edecektir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; bu madde ile ilgili soru sormak is

teyen başka üyemiz olmadığına göre, önergeleri oku
tuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 3 üncü maddesinin 

(d) fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Cahit TUTUM 
«d) Devlet kalkınma planlarının ilke ve hedefle

ri doğrultusunda hazırlanacak yükseköğretim planla
ması çerçevesi içinde.» 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Müzakere edilmekte olduğumuz 487 Sıra Sayılı 

Kanun Tasarısının madde 3'de (o) fıkrasındaki «Va
kıflar tarafından kurulacak yükseköğretim kurumla
rının» ibaresinin, «Yüksekokul» olarak değiştirilme
sinin Genel Kurula sunulmasına müsaadelerinizi arz 
ederim. 

Muhsin Zekâi BAYER 

BAŞKAN — Sayın Tutum, bir açıklamanız ola-
caik mı efendim?... 

CAHİT TUTUM — Evet efendim. 
BAŞKAN — ©uyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım; bu kü

çük bir ifade düzeltmesi gibi gözükmekle birlikte, 
Bütçe - Plan Komisyonunda bu maddenin müzake
resi sırasında birçok değerli arkadaşların da katkısı 
ile Komisyonumuz bu ifadeyi benim sizlere sundu
ğum demin okuttuğunuz önergedeki gibi değiştiril
mesinin uygun olacağını düşündü. 

Kısaca anafikir şu: Yükseköğretim planlaması
nın, bizim önerimize göre Devlet kalkınma planları
nın ilke ve hedeflerine tamamen istinat ettirilmesi 
gerekliliğini daha fazla vurgulamak için böyle bir 
değişikliği öngördük. 

Burada Millî Eğitim Komisyonunun kendi ori
jinal metninde İsrar etmesi (Hükümet Teklifinde 
olduğu gibi.) «Devlet kalkınma planlarının ilke ve 
hedefleri doğrultusunda ve Yükseköğretim planla-

— $11 -
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ması çerçevesi içinde...» !Bu ibareden bizim anladı- I 
ğımız hem plan ilke ve hedefleri doğrultusunda ola- I 
cak bu, hem de yükseköğretim planlaması çerçeve- I 
si içinde olacak. I 

Biz bunun sanki, bu iki faaliyetin birbirinden I 
tamamen müstakilmiş gibi «ve» bağlacı ile birbiri- I 
ne bağlanmasının sakıncalı olacağını düşündük. Doğ- I 
rudan doğruya «Devlet kalkınma planlan ilke ve I 
hedefleri doğrultusunda hazırlanacak yükseköğretim I 
planlaması çerçevesi içinde.» şeklinde değiştirdik Sa
yın Başkanım. I 

Arkadaşlarımın takdirlerine saygı üle arz ederim I 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. I 
Sayın Tutum'un önergesinin lehinde ve aleyhin- I 

de söz isteyen sayın üye?... I 

TURGUT TAN •*- Lehinde söz istiyorum efen- I 
dim. I 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tan. I 
TURGUT TAN — Anayasanın 166 ncı mad- I 

desi ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı plan- I 
lamanın devletin görevi olduğunu söylemekte. I 

Binaenaleyh, eğitim, öğretim ve bunun yüksek- I 
öğretimi planlamanın bir parçasıdır. Bu bütünlüğü I 
sağlamak bakımından arkadaşımızın önergesinde isa- I 
bet vardır. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. I 
Sayın Komisyon, buyurun, I 
MÎLLÎ EĞÎTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; Dev
letin bir planı elbetteki olacaktır ve arkadaşımızın' I 
bahsetmiş olduğu makro alandaki planlamadır; fa- I 
kat YÖK'ün düzenlenmesi ile ilgili olan Kanunda 
ise bu iş doğrudan doğruya bu planlamanın YÖK I 
tarafından yapılmasını emreder. I 

Bu bakımdan, bir çelişki olmasın diye biz Hü- I 
kümet metnini muhafaza ettik ve YÖK'ün yetkisi- I 
ni kullanması için bu maddeyi bu şekilde tedvin et- I 
tik. Ayrıca onların bu madde hakkında verdikleri I 
(n), (s), (t) fıkralarını da Tasarı metninden, Büt- I 
çe - Plan Komisyonunun metnine paralel olarak çı- I 
karmış durumdayız. Arz ederim efendim. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. I 
Sayın Bakan, önergeye katılıyor musunuz efen- I 

dim?..g 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Komisyonun görüşüne katılıyoruz. I 

BAŞKAN — Önergeye katılmıyorsunuz. I 
Sayın üyeler; Sayın Tutum'un önergesine Ko

misyon ve Hükümet katılmadığını beyan etmektedir. | 
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Önergenin dikkate alınmasını kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... önergenin dikkate alınması kabul 
edilmemiştir efendim. 

Sayın Bayer, ıbir açıklamanız olacak mı efen
dim?..* 

MUHSÎN ZEKAÎ BAYER — Evet Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MUHSİN ZEKAÎ BAYER — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; 
Müzakere ettiğimiz Kanunun 1 inci maddesinde 

«Yükseköğretim kurumları» derken «Üniversiteler, 
fakülteler, enstitüler, yüksekokullar» diye tadat edil
mektedir. 

Halbuki, biz Anayasanın müzakeresinde Türki
ye'de özel üniversitelerin kapatılmasını ve yeniden 
özel üniversite açılmaması konusunu bir ilke pren
sibine bağlamıştık. Hükümetimiz de bu ilkeyi ka
bul etmişti; ama vakıflar için maddeyi gördüğümüz 
zaman, «Yükseköğretim kurumu» diyor; yani 1 inci 
maddedeki gibi bir üniversite kurulacak anlamına 
getiriyor ve bunu da teyit eden Kanunun 23 üncü 
maddesinin ek 2 nci maddesinde de «Yükseköğre
tim kurumları veya bunlara bağlı birimlerden birini 
veya birden fazlasını kurabilirler.» diyor ve bu su
retle vakıfların bir özel üniversite kurma temayü
lüne imkân veren bir fıkra ortaya çıkmış oluyor. 
Halbuki Türkiye'de özel üniversitelerin problem
leri hepimizin bildiği konudur. Bu bakımdan ileride 
(Bugünkü YÖK Başkanı belki, buna imkân yoktur 
diyecek; ama bu Kanun devamlıdır.) bir özel üni
versiteyi vakıflar vasıtasıyla kurmayı önlemek için 
«Yüksekokul» tabirin konmasını arz ve teklif ede
rim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın Bayer'in önergesinin leh ve aleyhinde söz 

isteyen sayın üye?... 
ÂKÎF ERGÎNAY — Lehinde Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Lehinde, buyurun Sayın Erginay. 
ÂKÎF ERGÎNAY — Hemen belirtmek isterim 

ki, bu «Yükseköğretim kurumları» deyiminin tari
finde diğer hususlarda da var; konservatuvar vesaire 
de var. Bu itibarla geniş anlamda aldığı için Sayın 
Bayer'in önergesi yerindedir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
MUZAFFER SAĞIŞMAN — Aleyhinde efen

dim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Sağışman-
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MUZAFER SAĞIŞMAN — Sayın Başkan; mad- ( 

de 23'e ek madde 2'de «Vâkıflar, kazanç amacına 
yönelik olmamak şartı ve kanunda gösterilen usul 
ve esaslara uymak kaydıyla üniversite ve fakülte 
hariç yükseköğretim kurumları veya bunlara bağlı 
birimlerden birini veya birden fazlasını kurabilir
ler.» Gayet sarih, açık. Maddede sarahat var efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Komisyon? I 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, Ana
yasanın bu konudaki ibaresi aynen kullanılmıştır. 
İfade şöyledir: «Vakıflar tarafından kurulan yüksek
öğretim kurumları»dır. Bu ad kullanılmıştır. Bizim 
de düzenlememiz, daha sonra görüleceği gibi, biz 
sadece Anayasa Komisyonundan almış olduğumuz 
bilgi üzerine fakülte ve üniversite dışında yüksek- I 
öğretim kurumlarını kabul ettik ve ek maddelerin I 
hepsinde yükseköğretim kurumları vardır ve öyle I 
ifade edilmiştir. Bu bakımdan yalnız şunu söyleye- I 
bilirim; «Yüksekokul» dendiği zaman enstitü, kon- I 
servatuvar gibi diğer okulların durumları ne olacak- I 
tır; Vakıflar tarafından kurulan yüksekokulların?... 
Halbuki burada yeni düzenlemede bütün Millî Eği- I 
tim Bakanlığına bağlı meslek okulların adları dahi I 
yükseköğretim kurumu haline gelmiştir. Önergeye I 
katılamıyoruz efendim. 1 
Arz ederim,: I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan önergeye katılıyor musunuz efen- I 

dam?... 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Önergeye katılamıyoruz efendim. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın üyeler; Sayın Bayer'in önergesine Komis- I 

yon ve Hükümet katılmadıklarını beyan etmekte- I 
dir. önergenin dikkate alınmasını kabul edenler... Et- I 
meyenler... Önergenin dikkate alınması kabul edil- I 
memiştir. I 

Madde ile ilgili bir düzetme istemi var mı?... Yok. I 
Maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle oyla- I 

rınıza sunuyorum. Kabul edenler.^. Etmeyenler... I 
Madde kabul edilmiştir. I 

4 üncü maddeyi okutuyorum. I 
MADDE 4. — 2547 sayılı Kanunun 9 uncu mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. I 
«Madde 9. — Yükseköğretim Denetleme Kuru- I 

lunun görevleri; I 
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a) Yükseköğretim kurumlarında, eğitim - öğre
tim ve diğer faaliyetleri; bu Kanunda belirtilen ama
ca ve anailkelere ve Yükseköğretim Kurulunca ha
zırlanacak esaslara göre ve onun adına denetlemek, 

b) Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından bu 
Kanunun 53 üncü maddesine göre istenen soruştur
maları yapmak, 

c) Yükseköğretim Kurulu tarafından verilecek 
diğer görevleri yapmaktır.» 

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

Sayın Komisyon, • Sayın Hükümet bir diyeceği
niz?... Yok, 

Madde üzerinde önerge de olmadığına göre, dü
zeltme istemi var mı?.... Yok< 

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

5 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 5. — 2547 sayılı Kanunun 10 uncu 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 10. — Kuruluş, işleyiş ve görevleri : 

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Yüksek
öğretim Kurulunun tespit ettiği esaslar çerçevesinde 
yükseköğretim kurumlarına öğrenci alınması ama
cıyla sınavları hazırlayan, yapan, öğrenci isteklerini 
de göz önünde tutarak Yükseköğretim Kurulunun 
tespit ettiği esaslara göre değerlendiren, öğrenci aday
larının yükseköğretim kurumlarına yerleştirilmesini 
sağlayan ve bu faaliyetlerle ilgili araştırmaları ve 
diğer hizmetleri yapan Yükseköğretim Kuruluna bağ
lı bir kuruluştur. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Mer
kezi Başkanı, Yükseköğretim Kurulunca seçilerek 
atanır. Merkezin teşkilat ve işleyişine ait esaslar 
Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanıp Resmî 
Gazetede yayımlanacak yönetmelikle belirlenir. 

öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, yüksek
öğretim kurumlarının isteği üzerine Yükseköğretim 
kurumlarına anket, doçentlik sınavları dahil her 
düzeyde sınav ve değerlendirme ile öğrenci kayıt iş
lemlerini ve Yükseköğretim Kurulunca verilecek 
diğer işleri yapar. 

Merkez, bu hizmetlerini ücret veya bedel karşı
lığı yapar. Toplanan ücret veya bedeller Yükseköğ
retim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Fo
nunda toplanır. Fonun ita amiri Yükseköğretim Ku
rulu Başkanıdır. Fondan yapılacak harcamalarda ve 
diğer malî hususlarda döner sermaye ile ilgili esas
lar uygulamr. Fonun yönetim, işletme ve denetim 
esasları Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir. Her 
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yıl sonunda fondan artan meblağ gelecek yılın fon 
hesabına aktarılır.» 

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

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bir diyeceğiniz?.. 
Yok. 

Madde üzerinde soru sormak isteyen sayın üye?.. 
Sayın Tutum. 

Buyrun Sayın Tutum. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım; son parag
rafta «Fondan yapılacak harcamalarda ve diğer malî 
hususlarda döner sermaye ile ilgili esaslar uygulanır.» 
deniyor. Bu ne anlama gelmektedir?.. Ayrıntılarıyla bi
ze bilgi verirler mi?.. Döner sermaye ile ilgili esas
lar deyince ve yapılacak harcamalarda ve diğer malî 
hususlarda döner sermaye ile ilgili esaslar uygula
nacak dendiği zaman netice itibariyle neleri uygu
lamış olmaktadırlar?., özellikle burada çalışanlara ve
rilecek ücretler açısından meseleyi ortaya koyacak şe
kilde bir açıklama bekliyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Doğramacı buyurun efendim. 

YÖK BAŞKANI İHSAN DOĞRAMACI — Sa
yın Başkanım; bir kere verilen ücretler genel hüküm
lere tabidir. Döner sermayede de öyledir. Döner ser
mayeden verilen ücretler Devlet sisteminin dışına 
çıkmamaktadır. Ancak, burada denet Sayıştay tara
fından yapılacaktır. O halde bu fonun da Sayıştay 
murakebesine tabi olduğunu kastetmektedir burada. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; düzeltme istemi var mı efendim?.. 

AKl'F ERGİNAY— Sayın Başkan, burada üçün
cü satırdaki «yükseköğretim» kelimesi küçük yazıla
cak efendim. «Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merke
zi» nden sonra gelen cümlenin sonundaki «yüksek
öğretim» kelimesi küçük yazılmalı. 

BAŞKAN — Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, son paragraf 

«Merkez» diye başlıyor; «Merkez, bu hizmetlerini 
ücret veya bedel karşılığı yapar» "ibaresindeki «hizmet
lerini» kelimesindeki «ni» eki fazla geliyor; akıcılık 
açısından fazla geliyor. «Merkez bu hizmetleri ücret 
veya bedel karşılığı yapar» dersek daha isabetli olmaz 
mı?.. 

BAŞKAN — Soralım efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Yükseköğretim küçük 
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yazılabilir. Sayın Tutum'un dediğine de katılıyoruz, 
çikartılabilir efendim. 

BAŞKAN — «ni» ekini çıkartıyoruz , efendim. 
«Yükseköğretim» i de küçük yazıyoruz. 

Sayın Hükümet de katılıyorlar mı?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 

Evet efendim. 
BAŞKAN — Maddeyi bu şekilde oylarınıza sunu

yorum efendim. Kabul edenler... Etmeyenler... 5 inci 
madde kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum. 
MADDE 6. — 2547 sayılı Kanunun 23 üncü mad

desinin (a) fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş ve (c) 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Yardımcı doçentler bir üniversitede, her seferin
de iki yıllık bir dönem için olmak üzere en çok üç defa 
atnabilirler. Her atama dönemi sonunda görev ilişkisi 
kendiliğinden sona erer. Yeniden atama sırasında. ilk 
atama işlemi aynen uygulanır.» 

ı(c) Bir üniversitede boşalan yardımcı doçentlik 
kadrosuna o üniversitede doktora veya tıpta uzmanlık 
veya belli bir sanat dalında yeterlik kazananlar en az 
üç yıl geçmeden başvuramazlar. Ancak gelişmekte ol
duğu Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen üniversite
lerde veya üniversitelere bağlı belli birimlerde, başka 
bir üniversitede bulunmadığı Yükseköğretim Kuru
lunca belirlenen anabilim ve anasanat dallarında, açık 
bulunan kadrolara başvurmak için bu şart aranmaz.» 

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

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bir diyeceğiniz?.. 
Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye?.. Sayın Tutum. 
Buyurun Sayın Tutum. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım; bu 6 ncı 
maddede «Her atama dönemi sonunda görev ilişki
si kendiliğinden sona erer.» deniyor. Bu cümleyi ne
den koyuyorlar?... Bunun hukukî açıklamasını bek
liyorum. Her atama belli bir dönem için atandığına 
göre, o dönemin sonu görev ilişkisinin sona erdiği 
bir dönemdir; yani burada otomatik olarak kendili
ğinden sonra erer denmesinden kasıt, idare hiç bir iş
lem yapmadan, herhangi bir işlem tesis etmeden, en 
azından olgusal olarak bu dönemin sona erdiğini be
lirtir bir işlem tesis etmeden sona erdirilmesi mi düşü
nülüyor?.. Buna hukukî olarak neden gerek gördükle
rini lütfen açıklarlar mı?.. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
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Sayın Doğramacı buyurun efendim. 
YÖK BAŞKANI İHSAN DOĞRAMACI — 

Efendim; burada esas değişiklik bazı mahrumiyet böl
gelerinde doktoralarını yapanların orada yardımcı do
çent olabilmelerini öngörmektedir. Esas madde bu. 

Birinci kısma gelince, burada temelli, daimî öğre
tim üyeliği doçentlikle başlıyor. Doçent olunca artık 
•sürekli olarak orada kalır. Başka yere gitmez. Yar
dımcı doçentlik iki yıl içindir. Bu şekilde sanki bir 
cezaya çarptırılmış havasını estirmemek için açıklık ge
tirilmiştir ve amaç yardımcı doçentleri büyük ölçüde 
ihtiyaç olan yerlere atamak içindir. Bunun için açık
lık getirilmiştir efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğramacı. 
Madde ile ilgili düzeltme istemi var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 7. — 2547 sayılı Kanunun 24 üncü mad

desinin (b) fıkrasının (4) üncü bendi yürürlükten kal
dırılmıştır. 

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

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bir diyeceğiniz?.. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; bu sa
dece deneme dersinin kaldırılmasıyla ilgilidir. Kişiye üç 
sene müddetle ders verdiriyorsunuz, arkasından da bir 
de deneme imtihanına tabi tutuyorsunuz. Bunun gerek
sizliği ortadadır. Bu kaldırılmıştır efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Düzeltme isteminde bulunan sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler../ 

Etmeyenler... 7 nci madde kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 8. — 2547 sayılı Kanunun 26 nci mad

desinin son fıkrasına aşağıdaki hüküm eklenmiştir. 
«Ancak, gelişmekte olduğu Yükseköğretim Kuru

lunca tespit edilen üniversitelere bağlı birimlerde veya 
başka üniversitede bulunmadığı Yüksek Öğretim Ku
rulunca belirlenen anabilim ve anasanat dallarında, 
ilan edilen profesör kadrolarına, o üniversitenin dışın
da müracaat eden olmadığı takdirde, kadroların ait 
olduğu üniversitelerde görevli doçentlerin müracaat
ları dikkate alınır. 

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

Sayın Komisyonun ve Sayın Hükümetin bir diye
ceği?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Sayın Tutum 
ve Sayın Aydar. 

Buyurunuz Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım; gerek 6 nci 

maddede, gerek 7 nci maddede aynı ifadeler geçiyor. 
Bana bir hayli karışık geldi. Tabiî işin ayrıntısını bil
mediğim için bana karışık gelmiş olabilir. Sayın Yük-

^ sek Öğretim Kurulu Başkanımız eğer bu noktada açık
lık getirirlerse ve şu soruma cevap verirlerse memnun 
olurum : 

iBurada, «Yüksek Öğretim Kurulunca tespit edi
len üniversitelere bağlı birimlerde veya başka üniver
sitede bulunmadığı Yüksek öğretim Kurulunca belir
lenen anabilim ve anasanat dallarında...» denmektedir. 
Bu «Anabilim ve anasanat dalları» yerine «Bilim ve 
sanat dalları» desek ne olur?.. Sayın Başkanımızın bu
nu açıklığa kavuşturmasını bekliyorum. 

Bir de, Yüksek Öğretim Kurulunca belirlenen ana
bilim ve anasanat dalları oabileceği gibi, bu söz ko
nusu üniversitelerde bütün kadrolar da dolu olmuş 
olabilir. Acaba bu durumda nasıl bir işlem yapılacak?.. 

(Bu iki noktayı açıklığa kavuştururlarsa benim ka
famda en azından 8 inci madde ile 6 nci madde daha 
netleşecek. 

Saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Doğramacı, buyurunuz efendim. 

YÖK BAŞKANI İHSAN DOĞRAMACI — Sa
yın Başkanım; 

Amaç üniversitelerdeki profesörlüklere o üniversi
tenin doçentinin müracaat etmemesi, bu doçentlerin 
şu anda açık bulunan, profesörü bulunmayan yerlere 
başvurmasıdır. Ancak iki istisna getiriyor yeni tadilat : 

Bunun bir tanesi; gelişmekte olan bir yerde bir 
profesörlük açılıyor ve oraya başka yerden müracaat 
eden olmuyor. O takdirde o yerdeki doçent burada 
profesör olacak. 

İkinci bir konu da; öyle anabilim dalları var ki, 
tektir. «Feza Fiziği» diyelim veyahut «Sinoloji (Çin
ce)» diyelim; bir tanedir. Başka bir yerde onun do
çentliği yokki buraya gelsin. Bunun hangisi olduğuna 
da üniversite değil Yüksek Öğretim Kurulu karar ve
riyor. 

Anabilim veya bilim dalı arasındaki farkı arz ede
yim : Anabilim dalı daha daha müşahhastır. Zaman 
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zaman bir anabilim dalına beş tane bilim dalı ilave edi- I 
lir ve o yoldan «Bunun başka çeşidi yoktur» diyerek 
orada kalmayı isteyebilirler. Bunu önlemek içindir. Mil-
sal olarak arz edeyim : 

Bir dahiliye veya çocuk hekimliğini diyeyim. Bu bir 
anabilim dalıdır. Bunun yirmi tane; alerji gibi, endok-
roloji gibi, onkoloji gibi alt bilim dalları var. Bizim 
istediğimiz, o alt bilimden bir ıtane vardır, başka yerde 
yoktur diye orada kalmasın, daha ziyade ihtiyaç du
yulan mahrumiyet bölgelerine gönderilsin. 

Arz ©derim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın Ay dar, buyurunuz efendim. j 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım, burada 

«Bağlı birim» deyimi var. Yüce Heyetinizin kabul et
tiği 1 inci maddede de «Bölüm» diye geçmektedir ve 
«Bölüm» «Birim» oiarak tanımlanıyor. Acaba burada 
bir farklılık yaratmaz mı, uygulamada?.. «Birim, bö
lüm, anadal...» Bunlar tanıma alınmamıştır. Bu husus
ta bir açıklama yapılırsa herhalde faydalı olacaktır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Buyurunuz Sayın Doğramacı. I 
YÖK BAŞKANI İHSAN DOĞRAMACI — Efen

dim; «Birim» daha geniş kapsamlıdır, bazen «Bölüm» t 
olabilir, bazen «Anabilim dalı» olabilir. Bunun hangisi 
olacağına Yükseköğretim Kurulu ihtiyaca göre karar 
verecektir. Daha geniş bir elastikiyet getiriyor efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Bu maddeyle ilgili düzeltme istemi var mı efen

dim?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... I 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 9. — 2547 sayılı Kanunun 31 inci mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Öğretim görevlileri I 
Madde 31. — Üniversitelerde ve bağlı birimlerin- I 

de bu Kanun uyarınca atanmış öğretim üyesi bu- I 
lunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi 
ve uzmanlık isteyen konularının eğitim - öğretim ve 
uygulamaları için, kendi uzmanlık alanlarındaki ça- I 
lışma ve eserleri ile tanınmış kişiler, süreli veya ders j 
saati ücreti ile öğretim görevlisi olarak görevlendin- I 
lebilirler. öğretim görevlileri, ilgili yönetim kurulla
rının görüşleri alınarak fakültelerde dekanların, rek
törlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanlarının öneri
leri üzerine ve rektörün onayı ile öğretim üyesi, öğ
retim üye yardımcısı ve öğretim görevlisi kadrolarına | 
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atanabilirler veya kadro şartı aranmaksızın ders saati 
ücreti veya sözleşmeli olarak istihdam edilebilirler, öğ
retim üyesi kadrolarına atanan öğretim görevlileri en 
çok iki yıl süre ile atanabilirler ve bu süre sonunda 
işgal ettikleri kadroya başvuran öğretim üyesi bulun
madığı ve görevlerine devamda yarar görüldüğü tak
dirde aynı usulle yeniden atanabilirler. Konservatu-
varlar ile meslek yüksekokullarına gerektiğinde sürekli 
olarak öğretim görevlisi atanabilir.» 

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

Sayın Komisyonun ve Sayın Hükümetin bir diye
ceği?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Sayın Ergi-
nay ve Sayın Tutum. 

Buyurunuz Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, maddenin 

ortasında «Öğretim üyesi kadrolarına atanan öğre
tim görevlileri en çok iyi yıl süre ile atanabilirler» 
denmektedir. Bir tarafta «Atanan» diyoruz, öbür ta
rafta «İki yıl süre ile atanabilirler» diyoruz. Bu ifa
de yanlış zannediyorum. Buradaki «Atanan» kelime
sini çıkartarak «Öğretim üyesi kadrolarına öğretim 
görevlileri en çok iki yıl süre ile atanabilirler» desek 
daha doğru o'maz mı?.. 

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

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Erginay haklılar 
efendim, «Atanan» kelimesinin çıkarılmasında yarar 
var. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet bu «atanan» kelimesinin çıkarıl

masına katılıyor mu efendim? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Peki efendim, bunu düzeltme ola

rak kabul ediyoruz. 
Sayın Tutum, buyurunuz efendim. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım, hem bir 

soru, hem de düzeltme biçiminde olacak. 
Sorum şu : Aslında 31 inci maddenin son cümlesi 

yukarıdaki cümlelerle çelişkiliymiş gibi bir anlam 
ifade ediyor, «öğretim görevlisi kadrolarına atanan 
öğretim görevlileri süreli veya sürekli olarak atana
bilir...» Halbuki yukarıda kesinlikle bunun kadrolara 
belli bir süreyle atanabileceğini söylüyor; aşağıda 
«sürekli» diyor. Herhalde bu bir zaruretten doğuyor; 
anlıyorum. Bu zaruret herhalde yeni sisteme dahil 
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edilmiş olan ve sürekli bir şekilde öğretim görevlisi 
olarak atanmadıkları takdirde bazı komplikasyonlar 
yaratan yeni elemanlar için olsa gerek diyorum. Bu 
konuda acaba yanılıyor muyum? Bu konuda bir açık
lama getirsinler. 

İkincisi : Sayın Erginay'ın değindiği «Atanan öğ
retim görevlileri atanabilir» diye bitiyor. Cümle öyle 
olmaması gerekir diye düşünüyorum. Eğer cümlede 
süreli veya sürekli bir atamayı formüle etmek istiyor
larsa şöyle olması gerekir : «öğretim görevlisi kadro
larına süreli veya sürekli atama yapılabilir.» Bu şe
kilde basitleştirilebilir. Teşekkürler. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. O 
mesele çözümlendi; ama diğer soruya... Buyurun 
efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; bu 
madde Sayın Arkadaşımın anladığı gibi bir madde 
değil. Birincisi : Burada üç şey var; önce süreli var, 
sonra ders saati karşılığı çalışanlar var, bir de sürekli 
var, yukarıda. Yalnız ifade tabiî «atanan» kelimesi 
çıkınca cümlede takılmalarında haklılar. Onu eğer 
şöyle bir düzenleme yaptıktan sora incelersek yerinde 
olur. Bu «atanan»ı sildikten sonra «öğretim görevli
leri en çok iki yıl süreyle atanabilir»den sonra nokta 
koyar, büyük harfle başlayarak; «Bu süre sonunda 
işgal ettikleri kadroya başvuran öğretim üyesi bulun
madığı ve görevlerine devamlarında yarar görüldüğü 
takdirde, aynı usulle yeniden atanabilirler.» diye dü
zeltildiği takdirde herhalde arkadaşlarım razı olurlar. 

Efendim, konservatuvar ve meslek yüksekokulla
rının öğretmenlerinin kadroları bulunduğundan, on
lar için diğer unvanlı kadrolar; o sadece öğretim gö
revlisi kadrolarıdır. Bu bakımdan bunların tayinleri 
sürekli, yukarıdakiierin sürelidir. Süreli de iki yıldır. 
Bir de ders ücreti ile atanan öğretim görevlileri var
dır. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

Başka bir düzeltme istemi var mı efendim?.. Bu
yurun Sayın Bilge. 

NECİP BİLGE — Sayın Başkan; nokta koyalım 
dendi. Oraya nokta konulursa ikinci cümle failsiz 
oluyor. Dikkatini celbederim. Noktalı virgül koymak 
lazım. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Noktalı virgül koyalım 
ve küçük harfle devam edelim. 
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BAŞKAN — O zaman (b) harfi de ufak olacak. 
Bu biçimde düzeltiyor ve maddeyi oylarınıza su

nuyorum efendim. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 10. — 2547 sayılı Kanunun «Öğretim 

Yardımcıları» orta başlığı kaldırılmış ve «Öğretim Yar
dımcılarının Görevleri» madde kenar başlığı ile bir
likte 31 inci maddenin madde numarası, 32 olarak de
ğiştirilmiştir. 

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

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, bir açıklamanız 
olacak mı efendim?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Düzeltme?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 11. — 2547 sayılı Kanunun 33 üncü 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 33. — 
a) Araştırma görevlileri, yükseköğretim kurum

larında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde 
vardımcı olan ve yetkili organlarca verilen diğer gö
revleri yapan öğretim yardımcılarıdır. Bunlar ilgili 
vönetim kurulunun görüşü alınarak fakültelerde de
kanın, rektörlüğe bağlı enstitüler, konservatuvarlarla 
meslek yüksekokulları, uygulama ve araştırma mer
kezlerine müdürün veya başkanın önerisi ve rektörün 
onayı ile araştırma görevlisi kadrolarına en çok iki 
yıl süre ile atanırlar. Atanma süresi sonunda görevleri 
kendiliğinden sona erer. Bunların yeniden atanmaları 
mümkündür. Bu takdirde ilk atama usulüne uyulur. 

b) Okutmanlar, dil derslerini vermek veya eski 
dillerde yazılmış metinlerin çözümlenmesi gibi yar
dımcı öğretim işleriyle belirli süreler için görevlendi
rilen öğretim yardımcılarıdır. 

c) Uzmanlar, öğretimle doğrudan doğruya veya 
dolayısıyla ilgili olan, özel bilgi veya uzmanlığa ihti
yaç gösteren bir işle labora tuvarlarda, kitaplıklarda 
ve atölyelerde belirli süreler için görevlendirilen öğ
retim yardımcılarıdır. 

d) Çeviriciler, sözlü veya yazılı çeviri işlerinde 
belirli süreler için çalıştırılan öğretim yardımcılarıdır. 

e) Eğitim - öğretim planlamacıları, yükseköğre
tim kurumlarında eğitim - öğretimin planlamasıyla 
görevli öğretim yardımcılarıdır, 
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f) Okutman, uzman, çevirici ve eğitim - öğretim 
planlamacılarının atanmaları veya sözleşme ile görev
lendirilmeleri; ilgili yönetim kurullarının görüşleri 
alınarak fakültelerde dekanın, rektörlüğe bağlı ensti
tü veya yüksekokullarda müdürlerin, rektörlüğe bağlı 
bölümlerde bölüm başkanlarının önerisi ve rektörün 
onayı ile en çok iki yıl için yapılır. Atama süresi so
nunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunların 
yeniden atanmaları mümkündür. Bu takdirde ilk ata
ma usulüne uyulur. Üçüncü defa atanmadan sonra 
sürekli olarak atanabilirler.» 

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

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, bir açıklamanız 
var mı efendim?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Sayın Var-
dal, Sayın Aydar. 

Buyurun Sayın Vardal. 

tSA VARDAL — Sayın Başkan, maddenin son 
fıkrası; yani (f) fıkrasında, «Okutman, uzman, çevi
rici ve eğitim - öğretim planlamacılarının atanmala
rı veya sözleşme ile görevlendirilmeleri; ilgili yöne
tim kurullarının görüşleri alınarak fakültelerde deka
nın, rektörlüğe bağlı enstitü veya yüksekokullarda 
müdürlerin, rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm baş
kanlarının önerisi ve rektörün onayı ile en çok iki 
yıl için yapılacağı» öngörülüyor, İki yıl sonunda bu 
okutman, uzman, çevirici ve eğitim - öğretim plan
lamacılarının bir güvenceleri yok. iki yıl sonunda 
atanmaları tekrar yapılıp yapılamayacağı konusunda 
bir güvenceleri bulunmadığı için, bunlara bir güven
ce getirmekte yarar olduğu kanısındayım. Aksi tak
dirde çalışmalarını rahat yapamıyorlar, yapamaya
caklardır. Çünkü bunların yeniden iki yıl sonunda 
atanmaları bölüm başkanlarının, rektörlerin, müdürle
rin onayına bırakılmıştır. Herhangi bir nedenle bu 
kişilerin kendi müdür, rektör ve dekanlarıyla bazı 
konularda anlaşamamaları neticesi bunların iki yıl 
sonunda tekrar atanmalarına engel bir durum doğu
rur. Bu konuda Sayın YÖK Başkanı ne derler aca
ba? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Vardal. 

Sayın Doğramacı, buyurun efendim. 
YÖK BAŞKANI İHSAN DOĞRAMACI — 

Sayın Başkanım; 

Bu hüküm yeni değildir. Uygulamada genellikle 
bunların devamlı atamaları yenilenmektedir. Zaman 
zaman idareyle anlaşmama olduğu takdirde, bunla

rın yenilenmemesi veya bir başkasının atanması 
mümkün oluyor ve yıllardır bu geçici görevlendirme
ler, bu elemanların görevlerine daha bağlı olmaları 
bakımından yararlı görülmektedir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Aydar, soru efendim yalnız. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım; 
(c) fıkrasında uzmanlar ifade edilirken, bunların 

mekân olarak çalışacakları yerler belirtiliyor; labora-
tuvarlarda, kitaplıklarda ve atölyelerde deniliyor. Bu
rada hemen akla şu gelebilir : Arazide çalışan birçok 
uzman vardır. Acaba bu bir unutkanlık olarak mı 
buraya konulmamış? Mekân olarak arazide; mesela 
bir sondaj işinde çalışan bir uzman, arıcılıkta çalı
şan bir uzman, aşıcılıkta çalışan bir uzman... Bunlar 
alan, saha çalışmasıdır. Buraya konulmamış olması 
bir noksanlık değil midir diye sorarım? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Doğramacı, buyurun efendim. 

YÖK BAŞKANI İHSAN DOĞRAMACI — 
Efendim; «Atölyeler» den sonra, «Ve uygulama alan
ları» belki konabilir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler; bu maddeyle ilgili Sayın Tutum'un 

bir önergesi var, okutuyorum efendim. 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan tasarının 11 inci maddesi ile 
değiştirilen 2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin 
(b) fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Cahit TUTUM 
«b) Okutmanlar, dil derslerini vermek veya eski 

dillerde yazılmış metinlerin çözümlenmesi gibi yar
dımcı öğretim işleriyle sürekli olarak veya belirli sü
reler için görevlendirilen öğretim yardımcılarıdır.» 

BAŞKAN — Sayın Tutum, bir açıklamanız ola
cak mı efendim? 

CAHlT TUTUM — Müsaade ederseniz efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun, 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım; bu öner
geyi verişimin ananedeni, eski 1750 sayılı Üniversite
ler Kanununda öğretim görevlileri için geçici süreli 
bir statü öngörülmüşken, okutmanlara sürekli, de
vamlı bir statü öngörülmüştür. Şimdi yeni sistemi
mizde her ikisi de geçici hale getiriliyor; ama bir 
tanesi devamlı iken geçici statüye dönüşüyor, öbürü 
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geçici idi, yine geçiciliği devam ediyor; bazı özel 
hallerde de sürekli kılınıyor. Yani bir tersine işlem 
var. 

Şimdi acaba yeni statünün genel esprisini de boz
mamak kaydıyla, okutmanları belirli süreler için ta
yin edebileceğimiz gibi, sürekli olarak beğendiğiniz, 
üniversiteye çok yararlı olduğuna kani olduğunuz 
bazı değerli yabancı dil öğretmenlerini, okutmanla
rını acaba sürekli bir şekilde kullanma avantajını 
da üniversite olarak elinizde tutmak istemez misiniz? 
Önergem salt bu maksatla verilmiştir. 

Arz ederim, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 

Sayın Tutum'un önergesinin lehinde, aleyhinde 
söz isteyen sayın üye var mı?.. 

MUZAFFER SAĞIŞMAN — Lehinde söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Sağışman, buyurun efendim. 

MUZAFFER SAĞIŞMAN — Efendim; gerek 
Millî Eğitim Komisyonunda, gerekse Bütçe-Plan 
Komisyonunda ben de bu konuya temas etmiştim. 
Yabancı dil, üniversitelerimizde önemli bir bölümü 
teşkil etmektedir ve gönül ister ki, yabancı dil iste
nilen seviyeye gelsin. Bu da ancak kıymetli eleman
ların sürekli olarak tutulması ile mümkündür. Bu 
şekilde ikili bir tayin imkânı hem deneme, hem de 
sürekli kıymetli elemanların kalmasını sağlayacak
tır. O bakımdan desteklenmesini rica ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sağışman. 
Sayın Komisyon, görüşünüzü bildirir misiniz? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan; hakika
ten okutmanlar uzun zamandan 'beri Genel Kurulu
muzda da bir hayli tartışma konusu olmuştur. Daha 
önceki Kanunda da araştırma görevlileri ile aynı şeyi 
düşünmüştük ve bizim Genel Kurulumuzdan bu şe
kilde müspet çıkmıştı; ancak konseyimizde okutman
ların bu durumları dışarı çıkarılmış ve % 80'leri de 
% 40'a indirilmişti. Fakat şu anda «Sürekli olarak 
veya» şeklinde verilmiş bulunan Sayın Cahit Tutum 
Arkadaşımızın önergesine katılıyoruz; haklıdırlar. 
Hem de okutmanların, diğer öğretim üyesi olmadık
larına, genel hükümlere tabi bulunduklarına göre de 
hakları vardır. 

Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet, katılıyor musunuz efendim? 

önergeye? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Evet, katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın üyeler; Sayın Tutum'un önergesine Sayın 

Komisyon ve Sayın Hükümet katılmaktadır. 
Kesin olarak oylarınıza sunuyorum efendim. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kesin olarak önerge ka
bul edilmiştir. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Müsaade ederseniz 
okuyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — «Öğretim işleriyle sü
rekli olarak veya belirli süreler için» denmektedir 
efendim. 

'BAŞKAN — Kesin olarak önergeyi oyladık. 
Herhangi bir düzeltme istemi var mı efendim? 

İSA VARDAL — Sayın Başkanım, bu önerge 
doğrultusunda (f) fıkrasının da düzeltilmesi gerekir 
efendim. 

BAŞKAN — (f) fıkrası için de gerek var mı efen
dim? 

İSA VARDAL — (f) fıkrasının en başında okut
manın iki yıl süre ile görevlendirileceği yazılı. Hal
buki (b) fıkrasında icabında süreli olarak, süresiz 
olarak da görevlendirilebileceği kabul edildi. O 'doğ
rultuda düzeltme yapılmasında yarar var. 

(BAŞKAN — O zaman «okutmanlar hariç» de
mek lazım, veya «Ayrık olmak üzere» demek lazım... 
Bilmiyorum nasıl düzenleme olacak? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; bura
da «Okutman'ı zaten çıkartmak lazım. Okutman 
(b) fıkrasında olduğuna göre, «Okutman»ı buradan 
çıkarıp, diğerlerinin atamalarını hükme bağlamış 
oluyoruz. 

BAŞKAN — Evet, o zaman «okutman»ı çıkarı
yoruz efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYON UBAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — (f) fıkrasındaki ibare 
«Uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacıları» 
şeklinde oluyor. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Vardal. 
«Okutman» kelimesi çıkıyor efendim. 
11 inci maddeyi biraz evvel kabul buyurduğunuz 

önerge istikametinde oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etbeyenler... Madde kabul edilmiştir efen
dim. 
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ZEKİ ÇAKMAKÇI — Atama şekli açıkta kaldı 
okutmanların. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; mü
saade ederseniz... 

BAŞKAN — Efendim; bunlar belirli süreler ve
ya devamlı süre için atandıktan sonra, zaten bir da
ha yeniden iki yıl sonra atanması söz konusu olma
yacak ki... 

MUZAFFER SAĞIŞMAN — Nasıl atanacağı 
gösteriliyor Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Evet, nasıl atanacağı gösteriliyor; 
oylama da yapıldı. 

MUZAFFER SAĞIŞMAN — Sayın Başkanım 
müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

MUZAFFER SAĞIŞMAN — Efendim; «sürekli 
olarak veya belirli süreler için» dedikten sonra, sü
reli hallerde bu atama olur. Sürekli hallerde yine 
atama; fakat sürekli olarak yapılacaktır. Bunun için 
okutmanların buradan kalkması şart değil ki... Yani 
buradaki metinde okutmanın burada kalması sürekli 
atamaya mani değil. 

BAŞKAN — Efendim, mesele ancak şu bazda 
çözülebilir: 11 inci maddede bir maddî hata oldu
ğunu Komisyon kabul eder, maddeyi alır; ondan son
ra getirir, bendeniz yeniden oylarım. Yoksa bir mü
zakere tekrarı söz konusu olamaz. Redaksiyonla ilgili 
olarak bir maddî hata kabul edersiniz; bu şekilde 
olur. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; bu 
maddeyi eğer (f) fıkrasındaki «Okutman»ı çıkarırsak, 
okutmanın atanması dışarıda kalmış oluyor veya okut
manların atamaları ile ilgili ayrıca bir hüküm ekle
memiz gerekiyor. Müsaade buyursanız maddeyi ala
lım, hemen şimdi hazırlayıp arz edelim efendim. 

BAŞKAN — Ta'biî efendim ve bunu en sonra 
tekrar yeniden oylama mecburiyetinde kalacağız. 

Sayın üyeler; 12 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 12. — 2547 sayılı Kanunun 36 ncı mad
desinin (a) fıkrasının birinci bendi ile ikinci bendinin 
(b) ve (c) alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«fi) Üniversitede devamlı statüde görev yapan
lar; 

Bu profesör ve doçentler ile kısmî statüde olup 
bu maddeye göre yönetime seçilenler veya atananlar 

mesailerini genel hükümlere tabi olarak üniversite ile 
ilgili çalışmalara hasrederler. 

Bunlar, özel kanunlarla belirlenen görevler hariç 
olmak üzere, yükseköğretim kurumlarından başka 
yerlerde ücretli veya ücretsiz, resmî veya özel baş
kaca herhangi bir iş göremezler, ek görev alamazlar, 
serbest meslek icra edemezler. 

Üniversite yönetim kurulunun işbirliğine karar 
verdiği kamu kuruluşlarında, kamu yararına hizmet 
amacını güden kuruluşların işletmelerinde veya diğer 
özel kuruluşlardaki çalışmaları üniversitede sürdürül
müş sayılır. 

Bu kurumlardan alınan her türlü ücretler profe
sör ve doçentin bağlı olduğu birimin döner serma
yesine gelir kaydedilir. 

Ancak, öğretim üyelerinin Üniversite Yönetim 
Kurulunun işbirliği yapmaya karar verdiği kuruluş
larda veya 37 nci maddede sayılan işlerde yükseköğ
retim kurumlarının imkânlarından yararlanmadan, 
bağlı bulundukları birimlerin yönetim kurulları ka
rarı ile yürüttükleri işler sonucu elde ettikleri kazanç
ların % 10'u üniversite döner sermayesine yatırılır ve 
bu öğretim üyelerine, döner sermayeden herhangi 
bir ödeme yapılmaz ve bu kazançlara 58 inci mad
dedeki kısıtlayıcı hükümler uygulanmaz. 

Yükseköğretim kurumlarının diğer kuruluşlarla 
yapacağı işbirliğinin ilkeleri Yükseköğretim Kurulu 
tarafından tespit edilir; işbirliğinin altı aydan fazla 
olduğu hallerde Yükseköğretim Kurulunun onayı ge
reklidir.» 

b) Rektör, dekan, enstitü ve yüksekokul müdü
rü ile bunların yardımcılıklarına seçilemezler ve ata
namazlar. Ayrıca başlıca uygulama alanları üniver
site içinde olup, döner sermaye işletmeleri ile 'bu uy
gulamaları sürdürdüklerine Yükseköğretim Kurulun
ca karar verilen birimlerde kısmî statüde görevli öğ
retim üyeleri bölüm ve buna bağlı birimlerin yöne
ticiliklerine de seçilemezler ve atanamazlar. 

c) Bilgi ve görgülerini artırmak ve bilimsel araş
tırma yapmak üzere, kontenjanla yurt dışında çalış
malara katıldıklarında, masrafları, Devlet bütçesin
den ve üniversitenin gelir kaynaklarından ödenmez. 

Kısmî statüde görev yapanların durumları iki yıl
da bir incelenir ve görevlerine devamlarına ihtiyaç 
olup olmadığına karar verilir. Göreve devamlarında 
yarar görülenlerin görevleri üniversite yönetim ku
rulunun görüşü ve rektörün kararıyla yenilenebilir. 
Kısmî statüde bulunanlardan daimî statüye geçmek 
isteyenler yükseköğretim kurumlarındaki açık öğre-
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tim üyesi kadrolarına yapılan atamalardaki usullere 
tabi tutulur. Öğretim üyesi için yapılan ilanda daimî 
statü şartı belirtilmişse, bu gibiler kısmî statüye geçe
mezler.» 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyemiz var mı efendim? Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, bir diyeceği
niz var mı?.. Yok. 

Madde ile ilgili soru sormak isteyen sayın üye
miz?.. Sayın Tutum, Sayın Genç, Sayın Tan. 

Sayın Tutum, buyurun efendim 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım; 

Maddenin yazım biçiminin, tabiî orijinal metin 
elde olmayınca bir hayli anlaşılması güç; çünkü bir
takım atıflar var. Bu atıflar yüzünden gerçekten 
maddenin bütününü tam olarak kavramam mümkün 
olamadı. Eğer lütfederler, bu maddenin, değişikliğin 
ana esprisini açıklarlarsa bundan çok memnun ka
lırım. 

Yalnız benim spesifik olarak yönelteceğim bir 
soru var, o da: «Döner sermayeden herhangi bir 
ödeme yapılmaz ve bu kazançlara 58 inci maddeki 
kısıtlayıcı hükümler uygulanmaz.» diyor. Bu madde
yi tam olarak anlayabilmiş değilim; ama 58 inci mad
denin son bir cümlesini okuyacağım, «..ancak her öğ
retim üyesinin, döner sermayeden bir yılda alacağı 
pay, bir yılda alacağı maaş, yan ödeme ve tazminat 
toplamının iki katını geçemez. Yani bu kısıtlama mı 
uygulanmayacak bunlara denmek isteniyor? Bunu 
açıklığa kavuşturmasını istifham ediyorum! 

Teşekkürler. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Doğramacı, buyurun efendim. 
YÖK BAŞKANI İHSAN DOĞRAMACI — Efen

dim, gelen yeni hükmün en önemlisi, kısmî statüde 
olan öğretim üyelerinin bölüm başkanı, anabilim da
lı başkanı olabilmeleridir. 

Yalnız burada bir istisna getirilmekte. Bunun se
bebi; birçok alanlarda iktisatta, mühendislikte, mi
marlıkta zaten uygulama alanı dışarıdadır, öğretim 
üyesinin dışarıda çalışması biliminin artırılması yö
nünden yararlıdır. Bunun bölüm başkanı olması ta
biîdir. Bu hüküm getirilmiştir. Ancak, işletmesi mü
essese içinde olan ve tahsisen hekimler... Hastanede 
döner sermaye vardır; uygulama için dışarıya gitme 
zarureti yoktur. Burada bölüm başkanı olanın mut
laka dışarıya ilişkisi olmaması öngörülüyor. Bir mi
sal arz edeyim : Bir kadın doğum profesörü eğer 
bölümünün başkanıysa ve dışarıda da serbest çalı-
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şıyorsa, sabahın 7.00'sinde baktığı özel hastaya ça
ğırırlarsa ne yapacağını şaşırabilir. Müessesede zaten 
iki kat ücretini alma imkânı vardır. Bunlar kısıtlan
mıştır. 

Sayın Başkan; 

Sonra bir hükümle bazı anabilim dallarımızda, 
yine hekimlikte tüm öğretim üyeleri dışarıdalar. 
Çünkü büyük para kazanmaktalar ve vatandaş maa
lesef istediğini müessesede bulamamakta. O halde 
eskiden atananlar ayrı; ama hiç olmazsa bir kişinin 
tam zamanlı olması gerekiyorsa ve ilanda da o şart 
koşulmuşsa, bunun kabul edilip, ona bağlanması ön
görülmekte ve nihayet, döner sermayeden kazanç 
büyük ölçüde Devletin aydınlatmasıyla, yeriyle, per
soneliyle uygulandığı için bunların, bu kazancın % 
50'si döner sermayeye gitmekte, ancak maaşının iki 
katını geçmemek şartıyla kendisine % 50'si verilmek
tedir; fakat bazı uygulamalar var ki, büyük bir da
va; uluslararası kuruluşlar ilgili ticarî mahkemede bir 
dava alınmıştır. Bu bir kere de olabilir ve üniversi
tenin herhangi bir yardımı, maddî yardımı yoktur. 
Burada döner sermayeye yatırılacak para % 10'dur 
% 50 yerine. Çünkü yararlanma yoktur ve bunda 
kısıtlama da yoktur, tavanı yoktur. Çünkü bunu bir 
defa alıyor. Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğrama
cı. 

Sayın Genç, soru efendim. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üye
ler; 

Ben aslında tıp fakültelerinin durumuna değin
mek istiyordum. Sayın Doğramacı bu konuda biraz 
bilgi verdiler, özellikle son zamanlarda değil de öte
den beri vatandaşın büyük bir problemi olan bir hu
sus var : Şimdi tıp fakültelerine bağlı hastanelerde ça
lışan doktorların büyük bir kısmı dışarıda muayeneha
ne açmaktadırlar ve uygulama da belli; önce muaye
nehaneye gidip de ücret ödemeyenler gidip de ilgili 
hastanede yatamıyorlar. Bu, bugüne kadar süregelen 
ve hepimizin şikâyet konusu ettiği bir konu. Acaba 
bu uygulamayı bu Kanun içinde önlemek mümkün 
değil midir. Yani 12 nci maddede bu konuya biraz 
temas var; ama tam bir açıklık yok. 

İkincisi : (c) fıkrasının sonunda «Yükseköğretim 
kurumlarının diğer kuruluşlarla yapacağı işbirliği il
keleri» diyor. Acaba hangi kuruluşlarla Yükseköğre
tim Kurumu bir işbirliği yapmayı düşünüyor. Onun 
da bir açıklamasını istiyorum. 
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Bir de bu «Kısmî statüde görev yapanların du
rumları iki yılda bir incelenir» deniyor. Bu statüde 
çalışan kişiler üzerinde, Kurumun büyük 'bir baskı
sını meydana getirerek objektif kıstaslar içinde gö
rev yapma yerine Kuruma yaranma biçiminde görev 
yapma sonucunu doğurmaz mı?. Yani YÖK bu ko
nuda objöktif davranabilecek midir, onu öğrenmek 
istiyorum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Doğramacı, buyurun efendim. 
YÖK BAŞKANI ÎHSAN DOĞRAMACI — 

Efendim, (Sayın Genc'in sorularına teşekkürle söze 
başlamak isterim. Hakikaten maalesef az da olsa bu 
durumda öğretim üyelerinin iki yılda bir durumları 
gözden geçirilir. Eğer görevini daha ziyade dışarıya 
kaydırıyor ve beklendiği gibi yapmıyorsa, onun ye
rine ilan verilir ve ilanda denilir ki, bu kadroya tam 
zamanlı insan aranıyor ve aranınca artık iş belki de 
bir zamanla halledilir. 

Sonra sordukları bir soru..* 
KAMER GENÇ — Hangi yüksek kurumlar han

gi yüksek kurumlarla işbirliği yapar?. 

YÖK BAŞKANI İHSAN DOĞRAMACI — 
Evet., 

Efendim, işbölümü serbest bırakılmıyor. Ancak 
bir kurumda; Makine Kimyada, bir endüstride bi
lim alanıyla ilgili bir çalışmaysa, bir araştırmaysa o 
zaman karar veriyor; otomatik olmuyor. Yani çalış
masının kendi araştırmasına, bilimine katkı olması 
şartı koşuluyor ve buna da üniversitesi karar veriyor. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğramacı. 
Sayın Tan, sorunuz efendim, buyurun. 

TURGUT TAN — (Sayın Başkanım; 25 inci say
fanın ilk fıkrasının düzenleniş biçimi biraz kapalı gö
rünüyor. Burada üniversite yönetim kurulunun işbir
liğine karar verdiği üç tür kuruluş sayılıyor görebildi
ğim kadar. Eğer işbirliğine karar verme sayılan bu 
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üç kuruluşu içeriyorsa; yalnız kamu kuruluşunu de
ğil; şimdi evvela kamu kuruluşu denmiş, bu açık. 
«Kamu yararına hizmet amacı güden kuruluşların 
işletmelerinde...» Kamu yararına hizmet amacı güden 
kuruluş deyimi pek de kullanılan bir deyim değil. 
Eğer bununla yalnız kamu yararına faaliyet gösteren 
dernekler kasdediliyorsa, o takdirde bu «Kamu yara
rına çalışan dernekler» deyiminin kullanılması lazım. 
Çünkü, böyle bir deyim kamu kuruluşları dışında söz 
konusu değil. 

Bir de üçüncü; «özel kuruluşlardaki çalışmalar...» 
Bu son ikisini bir örnekle Hükümetimiz veya Komis
yonumuz açıklarlarsa, madde metni daha açıklığa ka
vuşmuş olur. Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Doğramacı, buyurun efendim. 

YÖK BAŞKANI İHSAN DOĞRAMACI -
Efendim, KİT'ler kamu yararına hizmet eden kuru
luşlardır. Bunun dışında diyelim ki, bir özel elektro
nik sanayii işletmesi vardır ve elektronikle ilgili bir 
alanda çalışan öğretim üyesi bu özel kuruluşta da ça
lışmaya karar verirse, bunu da yasaklayıcı bir husus 
öngörülmemektedir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

Sayın üyeler; çalışma süremiz dolmuştur. Yalnız 
Sayın Hamıtoğulları ve Sayın Baysal'ın ve bir de Sa
yın Sağışman'la Sayın Baysal'ın uzatmaya ilişkin 
önergeleri var; fakat İçtüzüğümüze göre 5 imza olma
dığı için bu önergeleri işleme koymam da mümkün 
değildir. 

Kaldı ki, görüşülmesi gereken 15 tane daha öner
ge de vardır diğer maddelerde, iki saatlik süre içinde 
bu Kanunun bitmesini de (Önergelere göre) mümkün 
görmediğimden; bu nedenle 25 Temmuz 1983 Pazar
tesi günü saat 14.(XTte toplanmak üzere Birleşimi ka
patıyorum efendim. 

Kapanma Saati Î 19.00 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

132 nci BİRLEŞİM 

7 Temmuz 1983 Perşembe 

Saat : 14.00 

1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

2. SEÇİM 
3. OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
4. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 
<1) Hava Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güven

lik Konseyi Üyesi Orgeneral Tahsin ŞAHlNKA-
YA'nın, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kuru
mu Kanun Teklifi ve Atatürk Kültür Merkezi Ala
nı İçerisinde Yer Alacak Bütün Tesis ve Alanların 
Yönetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları. (2/115, 1/642) 
(S. Sayısı : 479) (Dağıtma tarihi : 14.6.1983) 

(2) 6 Kasım 1981 Gün ve 2547 Sayılı Yükseköğ
retim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Ka
nun Tasarısı, Danışma Meclisi Üyesi Zeki ÇAKMAK
ÇI ve 15 Arkadaşının Aym Kanunun 58 inci Maddesi
nin İkinci Fıkrasının Değiştirilmesine ilişkin Kanun 
Teklifi ve Danışma Meclisi Üyesi Muzaffer Sağış-
man ve 13 Arkadaşının, Yükseköğretimin Son Sı
nıfında, 4 Yıl Süreli Olanların 3 üncü Sınıfında, 4 
Yıldan Uzun Süreli Olanların 4 ve 5 inci Sınıfında 
Bulunup Başarısızlık Dolayısıyla Belge Alan Öğren
cilere Yeniden imtihan Hakkı Verilmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Anayasa, Bütçe - Plan, Millî Eğitim 
komisyonları raporları. (1/670, 2/93, 2/25) (S. Sa
yısı : 487) (Dağıtma tarihi : 28.6.1983) 

(3) Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 
Tasarısı ve Adalet, Anayasa ve Millî Savunma, içiş
leri ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/654) (S. 
Sayısı: 450) (Dağıtma tarihi: 3.6.1983) 

(4) Devlet İhale Kanunu Tasarı ve Bayındırlık, 
Ulaştırma, imar ve iskân, Turizm ve Tanıtma ve İk
tisadî işler komisyonları raporları. (1/25) (S. Sayısı : 
483) (Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

(5) Danışma Meclisi Üyesi Mehmet AKDEMİR 
ve 71 arkadaşının Sağlık Personeli Hakkında Kanun 
Teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler ve Bütçe - Plan ko
misyonları raporları. (2/32) (S. Sayısı : 297) (Da
ğıtma tarihi : 13.1.1983) 

(6) Danışma Meclisi Üyesi Tevfik Fikret AL
PASLAN ve 11 arkadaşının, Tababet ve Şuabatı 
Sanatlarının Tarz-ı icrasına Dair Kanunda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Millî Eği
tim, Adalet ve Sağlık ve Sosyal işler komisyonları 
raporları. (2/69) (S. Sayısı : 327) (Dağıtma tarihi : 
1.2.1983) 

(7) Danışma Meclisi Üyesi Feridun Şakir 
ÖĞÜNÇ ve 10 Arkadaşının, 5434 Sayılı T. C. Emek
li Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine Bir Fıkra 
ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Ek 1 inci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine ilişkin Kanun Tek
lifi ve Sağlık ve Sosyal işler ve Bütçe"- Plan komis
yonları raporları. (2/27) (S. Sayısı : 330j) (Dağıtma 
tarihi : 4.2.1983) 

(8) Taşınmaz Mal Züyetliğine Yapılan Tecavüz
lerin önlenmesi Hakkında Kanun tasarısı ve Ada
let ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri komisyon
ları raporları. (1/554) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma ta
rihi : 25.2.1983) 

(9) Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu Ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler, Bütçe - Plan ve Mü-
lî Eğitim komisyonları raporları. (1/567) (S. Sayısı : 
350) (Dağıtma tarihi : 15.3.1983) 

(10) 8.7.1981 Tarihli ve 2487 Sayılı Toplu Konut 
Kanununun 8 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar 
ve iskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu. 
(1/615) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi : 22.3.1983) 

(11) 3 Haziran 1938 Tarihli ve 3423 Sayılı Ma
arif Vekâletine Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Ser
mayesi Hakkında Kanun ile Bu Kanunda Değişiklik 
Yapan 6 Temmuz 1962 Tarihli ve 69, 28 Aralık 1982 
Tarihli ve 2768 sayılı Kanunların Başlıklarında ve 
Metinlerinde Geçen Deyimlerin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu 
Raporu. (1/627) (S. Sayısı : 356) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1983) 

(12) Danışma Meclisi Üyesi Kamer GENÇ ve 10 
Arkadaşının 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanu
nunun 39 uncu Maddesine (k) Fıkrası Eklenmesine 
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Dair Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan Komisyonu Ra- • 
poru. (2/68) (S. Sayısı : 363) (Dağıtma tarihi : I 
31.3.1983) 

(13) Danışma Meclisi Üyesi Nuri ÖZGÖKER ve 
34 Arkadaşının, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Ka
nununun 6311 Sayılı Kanunla Değişik 71 inci Mad- I 
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve I 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (2/97) (S. Sayısı : 
365) (Dağıtma tarihi : 31.3.1983) 

(14) Danışma Meclisi Üyesi Erdoğan BAYIK'ın I 
Yasama Dokunulmazlığı Hakkında Başbakanlık Tez- j 
keresi ve Danışma Meclisi Anayasa ve Adalet Karma j 
Komisyonu Raporu. (3/391) (S. Sayısı 366) (Dağıtma 
tarihi 31.3.1983) 

(15) 29.5.1973 Tarih ve 1734 Sayılı Yem Kanunu- | 
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet, Tarım ve Orman, Köy işleri ve 
Kooperatifler komisyonları raporları. (1/606) (S. Sayı
sı : 368) (Dağıtma tarihi : 31.3.1983) 

(16) 21.12.1967 Tardh ve 969 Sayılı Tarım Ba
kanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü ile Ziraî Mü- I 
cadele ve Ziraî Karantina Genel Müdürlüğüne Bağlı I 
Kurum - Okul ve Kuruluşlara Döner Sermaye Veril- I 
mesi Hakkında Kanunun Adının ve 1 inci Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - I 
Plan ve Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler I 
komisyonları raporları. (1/594) (S. Sayısı : 369) (Da
ğıtma tarihi : 31.3.1983) 

(17) Tahsil Edilemeyen Hazine Alacaklarının Si- I 
linmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Malî İşler ve 
Bütçe - Plan komisyonları raporları. (1/497) (S. Sa
yısı : 371) (Dağıtma tarihi : 7.4.1983) 

(18) Karayolu Taşıma Kanunu Tasarısı ve Millî I 
Savunma, İçişleri ve Dışişleri, Adalet ve Bayındırlık, 
Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma ko
misyonları raporları. (1/62) (Ŝ  Sayısı : 370) (Dağıt
ma tarihi : 8.4.1983) 

(19) 2.6.1941 Tarihli ve 4060 Sayılı Yüzde Beş 
Faizli Hazine Tahvilleri ihracına Dair Kanun ile Ek 
ve Değişikliklerinin Yürürlükten Kaldırılması Hak- I 
kında Kanun Tasarısı ve Malî işler Komisyonu Ra- I 
poru. (1/631) (S. Sayısı : 376) (Dağıtma tarihi : 
12.4.1983) 

(20) Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTARCI-
OĞLU'nun Yasama Dokunulmazlığı Hakkında Baş- j 
bakanlık Tezkeresi ve Danışma Meclisi Anayasa ve I 
Adalet Komisyonu Raporu. (3/491) (S. Sayısı 377) 
(Dağıtma tarihi : 13.4.1983) 

(21) 26.10.1963 Tarih ve 357 Sayılı Askerî Hâ
kimler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
sine ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine İliş
kin Kanun Tasarısı ile 26 Ekim 1983 Tarihli ve 357 
Sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 2 nci Maddesi
nin Birinci Fıkrasının (D) Bendinin Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Millî Savunma, 
İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları, (1/593, 
1/618) (S. Sayısı : 378) (Dağıtma tarihi : 15A1983) 

(22) 10.4.1967 Tarihli ve 852 Sayılı Başbakanlık 
Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Kuruluşu Hakkın
da Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Rapo
ru. 0/641) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 15.4.1983) 

(23) 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanu
nun Ek Birinci Maddesine 17.3.1982 Tarih ve 2683 
Sayılı Kanunla Eklenen İkinci Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu. (1/645) (S. Sayısı : 384) (Dağıtma tarihi : 
18.4.1983) 

(24) 6.11.1981 Tarihli ve 2548 Sayılı Gemi Sağlık 
Resmi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İktisadî İşler, Adalet ve 
Sağlık ve Sosyal İşler komisyonları raporları. (1/628) 
(S. Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi : 26.4.1983) 

(25) İpekböcekçiliği Kanunu Tasarısı ve Adalet, 
Tarım ve Orman, Köy işleri ve Kooperatifler ko-
misyonllan raporları. (1/580) (S. Sayısı : 389) (Dağıt
ma tarihi : 26.4.1983) 

(26) 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa 
Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Bütçe - Plan ko
misyonları raporları. (1/588) (S. Sayısı : 399) (Dağıt
ma tarihi : 17.5.1983) 

(27) 17.7.1972 Tarihli ve 1612 Sayılı Yüksek As
kerî Şûra'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu. (1/676) (S. Sayısı : 401) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1983) 

(28) Danışma Meclisi Üyesi Nuri ÖZGÖKER ve 
21 Arkadaşının, 15.7.1950 Tarih ve 5682 Sayılı Pasa
port Kanununun 25.2.1981 Tarih ve 2418 Sayılı Ka
nunla Değişik 13 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Millî Savunma, İçişler'* ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu. (2/99) (S. Sayısı : 402; 
(Dağıtma tarihi : 18.5.1983) 

(29) Danışma Meclisi Üyesi Bahtiyar UZUN-
OĞLU ve 9 Arkadaşının, Ticaret Vekâleti Teşkilat 
ve Vazifelerine Dair 3614 Sayılı Kanuna ek 21.6.1943 



Tarih ve 4442 Sayılı Kanunun 3 üncü Maddesinin I 
Son Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İktisadî İşler, Adalet ve Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. 
(2/79) (S. Sayısı : 403) (Dağıtma tarihi : 20.5.1983) 

(30) Danışma Meclisi Üyesi- Selçuk KANTARCI-
O Ğ L U ve 37 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet Memur -
lan Kanununa 2595 Sayılı Kanunla Eklenen Geçici 
9 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifi ile içtüzüğün 36 ncı Maddesi Uyarınca Gündeme 
Alınma Önergesi ve Bütçe - Plan Komisyonu Rapo
ru. (2/43) (S. Sayısı : 230'a 3 üncü Ek) (Dağıtma ta
rihi : 25.5.1983) 

(31) 29.6.1956 Tarihli ve 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 1264 üncü Maddesinin Üçüncü Fıkrası 
ile 1404 ve 1406 ncı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar 
ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu. 
(1/668) (S. Sayısı : 411) (Dağıtma tarihi : 25.5.1983) 

(32) 8.6.1949 Tarihli, ve 5434 Sayılı T.C. Emekli 
Sandığı Kanununun 12 nci Maddesinin II İşaretli 
Fıkrasına (o) Bendinin Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Bütçe-Plan Komisyonu Raporu. (1/559) (S. 
Sayısı : 414) (Dağıtma tarihi ; 25.5.1983) 

(33) 9.5.1958 Tarihli ve 7116 Sayılı İmar ve İs
kân Bakanlığı Kuruluş ve Vazifeleri Hakkında Ka
nunun Ek 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan, Millî Savunma, 
İçişleri ve Dışişleri ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar 
ve İskân, Turizm ve Tanıtma komisyonları raporla
rı. (1/625) (S. Sayısı : 444) (Dağıtma tarihi : 3.6.1983) 

(34) 14.7.1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununa 1327 Sayılı Kanunla Eklenen ve 
1897 Sayılı Kanun ile Değiştirilen Ek 2 nci Madde
nin (c) Fıikrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/664) 
(S. Sayısı : 464) (Dağıtma tarihi : 6.6.1983) 

(35) Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruk
lu Öğrencilere İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 
Komisyonu Raporu. (1/685) (S. Sayısı : 471) (Dağıt
ma tarihi : 9.6.1983) 

(36) Danışma Meclisi Üyesi Halil GELEN-
DOST ve 14 arkadaşı üe Nurettin ÂYANOĞLU ve 
16 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 32 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifleri. (2/56, 2/73) (S. Sayısı : 463) 
(Dağıtma tarihi: 13.6.1983) | 

(37) Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu Ta
sarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/702) 
(S. Sayısı: 467) (Dağıtma tarihi: 13.6.1983) 

(38) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 31 
inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı. (1/649) (S. Sayısı : 468) (Dağıtma ta
rihi : 13.6.1983) 

(39) 17.7.1964 Tarihli ve 506 Sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununa İki Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
Raporu. (1/675) (S. Sayısı : 469) (Dağıtma tarihi : 
13.6.1983) 

(40) Türk Sivil Havacılık Kanunu Tasarısı ve 
Malî İşler, Adalet, Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri, 
Bayındırlık, Ulaştırma, İımar ve İskân, Turizm ve Ta
nıtma komisyonları raporları. (1/586) (S. Sayısı : 
470) (Dağıtma tarihi : 13.6.1983) 

(41) Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu Tasarısı 
ve Sağlık ve Sosyal İşler, Adalet, Malî İşler ve Millî 
Eğitim komisyonları raporları. (1/579) (S. Sayısı : 
387) (Dağıtma tarihi : 25.4.1983) 

(42) Dünya, Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu 
Kazanmış Sporculara ve Bunların Ailelerine Aylık 
Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 
Komisyonu Raporu. (1/691) (S. Sayısı : 480) (Dağıt
ma tarihi : 23.6.1983) 

(43) Devlet Memurluğuna Giriş Sınavı Fonu Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu, Raporu. 
(1/650) (S. Sayısı : 481) (Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

(44) Olağanüstü Hal Kanunu Tasarısı ve Adalet 
Anayasa, Malî İşler, İktisadî İşler, Sağlık ve Sosyal İş
ler, Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler, 
Millî Eğitim, Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, 
Turizm ve Tanıtma ve Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri komisyonları raporları. (1/589) (S. Sayısı : 
484) (Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

(45) 18 Ağustos 1981 Tarihli ve 2507 Sayılı De
nizcilik Yüksekokulu Kanununun Üçüncü Maddesi üe 
8 inci Maddesinin İkinci Fıkrasının Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Millî Savun
ma, İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. (1 /609) 
(S. Sayısı : 485) (Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

(46) 5.1.1961 Tarih ve 222 Sayılı İlköğretim ve 
Eğitim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
Bazı Maddelerinin Kaldırılması ile Bu Kanuna Üç 
Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî 



Eğitim Komisyonu Raporu. (1/681) (S. Sayısı : 486) 
(Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

(47) 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (1/700) (S. Sayısı : 482) 
(Dağıtma tarihî : 28.6.1983) 

X (48) Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya 
Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşması
nın idarî Tatbikatına Ait Anlaşmanın Onaylanmasınıo 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/673) (S. Sayısı : 489) (Dağıtma tarihi : 28.6.1983) 



DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 487 

6 Kasım 1981 Gün ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklen
mesine Dair Kanun Tasarısı, Danışma Meclisi Üyesi Zeki ÇAK
MAKÇI ve 15 Arkadaşının Aynı Kanunun 58 inci Maddesinin İkin
ci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Danışma 
Meclisi Üyesi Muzaffer Sağışman ve 13 Arkadaşının, Yükseköğ
retimin Son Sınıfında, 4 Yıl Süreli Olanların 3 üncü Sınıfında, 
4 Yıldan Uzun Süreli Olanların 4 ve 5 inci Smıf ında Bulunup Ba
şarısızlık Dolayısıyla Belge Alan Öğrencilere Yeniden İmtihan 
Hakkı Verilmesine, Dair Kanun Teklifi ve Anayasa, Bütçe - Plan, 

Millî Eğitim Komisyonları Raporları. (1 /670, 2 /93 , 2 /25 ) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 7 Nisan 1983 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1491/03804 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 7.4.1983 tarihinde karar
laştırılan «2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Mad
deler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Yükseköğretimimize yeni bir düzen getiren 2547 sayılı Kanun 6 Kasım 1981 tarihinde yürürlüğe girmiş 
ve Kanunda daha sonra 2653 ve 2708 sayılı kanunlarla açıklık getirici bazı değişiklikler yapılmıştır. Bundan 
sonra 20 Temmuz 1982 tarihinde yürürlüğe giren 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile üniversitelerin 
teşkilatı yeniden düzenlenirken bazı yeni hükümler getirilmiş ve bunlara bu Kanun hükmünde kararnamenin 
Kanuna dönüştüğü 1809 Sayılı Kanunda yenileri eklenmiştir. Bütün bunların üstünde Yeni Anayasanın 130 
uncu maddesi, yükseköğretime 2547 sayılı Kanunda öngörülmeyen, kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile 
vakıflar tarafından, Devletin gözetim ve denetimine tabi yükseköğretim kurumları kurulabilmesi imkânını sağ
lamış bulunmaktadır. Anayasanın 131 inci maddesi de Yükseköğretim Kuruluna yükseköğretimin planlanma
sında, düzenlenmesinde, yönetiminde, denetiminde, kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasında görevler ver
mektedir. 

Anayasanın ve 2809 Sayılı Kanunun getirdiği yeni hükümlerin 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa yansı
tılması zorunluluğu göz önünde tutularak ve bugüne kadarki Kanunun uygulamalardan elde edilen tecrübe
lerden yararlanılarak anılan Kanunun hükümlerinde değişiklik yapılması ve bazı maddeler eklenmesi amacıyla 
bu Kanun tasarısı hazırlanmıştır. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — 2547 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan kavram ve terimlerin tanımlanmalarına, 
konservatuvar, meslek yüksekokulu, uygulama ve araştırma merkezi gibi 2809 sayılı Kanunla getirilen birim
lerin tanımları eklenmiş, bu arada bazı tanımlara açıklık getirilmiş, öğretim görevliliğine öğretim üyeliği ile 
öğretim yardımcılığı arasında yeni bir statü verilmiş, sanatta yeterliliğin tanımı yapılmış, yükseköğretimin 
eğitim türleri; örgün, açık, ekstern ve yaygın eğitim olarak ayrı ayrı belirlenmiştir. 

Madde 2. — 2547 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (b), (c) ve (e) fıkralarında değişiklik yapılarak, Yük
seköğretim Kuruluna, Genelkurmay Başkanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığına kendi bünyeleri dışından da üye 
seçme imkânı sağlanmış, Üniversitelerarası Kurulca seçilecek üyelerin profesör olmaları şartı getirilmiş, Kurul 
Başkanına, başkan vekilleri ve üyelere yönetim ile ilgili görevler verilmesi için Kurula öneride bulunma yetkisi 
tanınmış ve üyelerin bir yıl içinde yıllık izin, hastalık ve mazeret izinleri dışında bir ay 'hizmete devam etme
dikleri takdirde Kuruldan ayrılmış sayılacakları hakkında hüküm getirilmiştir. 

Madde 3. — 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (d), (e), (k) ve (m) fıkraları değiştirilerek ve bu mad
deye (n), (o), (p), (r), (s), (t) ve (u) fikralârı eklenerek, Yükseköğretim Kurulu yetkilerine açıklık getirilmiş ve 
bunun dışında vakıfların kuracağı Yükseköğretim Kurum larının gözetim ve denetim, Rektörler Komitesinin ku
rulması, yükseköğretim kurumları bütçelerinde aktarmalar yapılması yükseköğretim kurumlarından gelişmiş olan
ları gelişmekte olanlara yardımla görevlendirilmesi, millî komiteler kurulması ve yurt dışından alınacak dip
lomaların denkliğinin tespiti gibi konularda Yükseköğretim Kuruluna yeni yetkiler sağlanmıştır. 

Madde 4. — 2547 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi değiştirilerek Yükseköğretim Kurulunun bütünlüğü için
de Yükseköğretim Denetleme Kurulunun yetkileri yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 5. — 2547 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi değiştirilerek Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi
nin kuruluş ve faaliyetlerine açıklık getirilmiş ve merkezin açık öğretime daiha fazla destek olabilmesi için 
dayanak sağlanmıştır. 

Madde 6. — 2547 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin (b) ve (c) fıkraları değiştirilerek yardımcı doçent
liğe atanmak için, adayın esasen daha önce doktora, tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlik aşamalarında başar
mış bulunması gereken yabancı dil sınavı zorunluluğu kaldırılmış ve yardımcı doçentliğe atanmak için kad
ronun açık bulunduğu üniversitede doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik yaptıktan sonra en az 3 yılın 
geçmiş olması şartı, gelişmekte olan üniversite birimleri veya başka üniversitede bulunmayan ana'bilim veya 
anasanat dalları için bunların Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilmesi kaydı ile kaldırılmıştır. 

Madde 7. — 2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (b) fıkrasının 4 üncü bendinde yer alan deneme 
dersi, doçentlerin esasen yardımcı doçentlikleri esnasında bu tecrübeyi elde ettikleri gerekçesiyle doçentliğe 
yükseltilme aşamasından kaldırılmıştır. 

Madde 8. — 2547 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin son fıkrasına bir hüküm eklenerek açık profesörlük 
kadrosuna başvurabilmek için adayın son üç yıl zarfında o üniversitede doçent olarak bulunmaması şartı, Yük
seköğretim Kurulunca tespit edilecek, üniversitenin gelişmekte olan birimleri veya başka üniversitede bulun
mayan anabilim ve anasanat dalları için açık kadroya dışarıdan müracaat edilmediği takdirde, kaldırılmıştır. 

Madde 9. — 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi yeniden düzenlenerek, öğretim görevliliğine atanma yön
temleri belirlenmiş ve öğretim görevlilerinin ders saati ücreti ile veya kadro karşılığı süreli veya sürekli ola
rak atanma hususları ayrı ayrı açıklanmıştır. Öğretim görevlilerine öğretim üyeleri ile öğretim yardımcıları 
arasında ayrı bir yer verilmiştir. 

Madde 10. — 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin metni 32 nci maddeyi teşkil edecek şekilde düzen
lenmiş ve «Öğretim Yardımcıları» orta başlığı kaldırılmıştır. 

Madde 11. — 2547 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin fıkraları yeniden düzenlenerek araştırma görevlileri 
de bu maddeye eklenmiş, bunların atanma yöntemleri belirlenmiş ve araştırma görevlilerinin dışında kalan 
öğretim yardımcılarına süreli atanmadan sonra sürekli atanma imkânı sağlanmıştır. 

Madde 12. —2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (a) fıkrasının (1) inci bendi ile (2) nci bendinin (b) 
ve (c) alt bentleri değiştirilerek öğretim üyeleri üniversite yönetim kurulunun işbirliği yapmaya karar verdiği 
kuruluşlarda, yükseköğretim kurumlarının imkânlarından yararlanmadan yürüttükleri işler sonucu elde ettikleri 
kazancın yüzde onunu üniversite döner sermayesine yatırmaları, fakat kendilerine döner sermayeden ayrıca bir 
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ödeme yapılamayacağı hakkında hüküm getirilmiş kısmi statüde bulunanların bölüm başkanlıklarına ilişkin kı
sıtlama kaldırılmış ve kısmî statüden devamlı statüye geçişlere açıklık sağlanmıştır. 

Madde 13. — 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesi değiştirilerek öğretim elemanlarının ilgili kurumların 
isteği, üniversite yönetim kurulunun uygun görmesi ve Yükseköğretim Kurulunun kararı ile görevlendirile
cekleri kurumlara Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakıfları ile Kamu 
Kuruluşları ve Kamu Yararına çalışan kuruluşlar tarafından kurulan vakıflarda eklenmiş, yükseköğretim üst 
kuruluşlarında görevlendirilen yükseköğretim mensuplarına ve diğer kamu görevlilerine kendi kurumlarından ala
cakları aylık ödenek ve tazminata ek olarak kendi kadro aylıklarının yüzde ellisini ek görev ücreti olarak alma
ları sağlanmıştır. Ayrıca bu madde uyarınca elde edilen gelirin döner sermayeye yatırılması zorunluluğu kal
dırılmıştır. Böylece öğretim üyelerinin ve diğer elemanların kamu kuruluşlarında çalışmalarına daha fazla ka
tılmaları ve ilgi duymaları için teşvik edici hükümler getirilmiştir. 

Madde 14. — 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin (c) fıkrası değiştirilerek yurt dışından burs veya 
ücret sağlayan öğretim elemanlarının aylıksız izinli olarak da görevlendirilebilmeleri sağlanmıştır. Böylece 
bir taraftan yurt dışında bilimsel temsilimiz imkânı sağlanırken para kazanabilen elemanlara ayrıca maaş öde
me zorunluluğu kaldırılmıştır. 

Madde 15. — 2547 sayılı Kanunun 41 inci maddesi değiştirilerek ad çekme kaldırılmış ve bunun yerine 
yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi ihtiyacının 40 inci madde hükümlerine göre karşılanamadığı hal
lerde bir yarıyıldan az olmamak ve toplam dört yarıyılı geçmemek üzere öğretim üyelerinin Yükseköğretim 
Kurulu tarafından görevlendirilebilmeleri hükmü getirilmiş ve gerek bu madde gerekse 40 inci madde hüküm
leri gereğince görevlendirilenlere bazı özlük hakları tanınmıştır. Bu özlük hakları, öğretim üyelerinin bir üni
versiteden diğerine görevlendirildiklerinde uğrayacakları maddî zararları belirli sınırlar içerisinde gidermeye yö
nelik ölçüler içinde tutulmuştur. 

Madde 16. — 2547 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinin (b) fıkrası değiştirilerek, aynı meslek ve bilim 
dallarında eğitim-öğretim yapan üniversitelerde gerek yöntem ve kapsamların, gerekse imkân ve hakların eş-
değerliği hususlarında Yükseköğretim Kurulunca alınacak kararlarda öğretmen yetiştiren birimler için Millî 
Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapılması hükmü getirilmiştir. 

Madde 17. — 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (a) ve (c) fıkraları değiştirilerek, sekiz yarı yıldan 
daha, uzun süre eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumlarında normal eğitim süresine altı yarı yıllık bir 
ek süre tanınmış ve ek sürelerde tamamlandığı halde en çok iki dersten başarısız durumda kalan öğrencilere 
iki yarı yıllık bir ek süre tanınmış ve açık öğretim ve ekstern Öğretim için açıklayıcı hükümler getirilmiştir. 

Madde 18. — 2547 sayılı Kanunun 45 inci maddesi değiştirilerek mesleğe yönelik program uygulayan lise 
mezunlarına kendi doğrultularında yükseköğrenim yapabilmeleri için imkânlar genişletilmiş, ayrıca belli sanat 
dallarında üstün başarılı olan öğrencilerin yükseköğretime girişlerinde farklı yöntemler uygulanmasına imkân 
verilmiş ve Devlet aleyhine suç işleyenlerle anarşik eylemlere karışanların yükseköğretim kurumlarına giriş
lerini önleyen hükümler getirilmiştir. 

Madde 19. — 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi değiştirilerek öğrencilerden alınacak harçlar için somut 
bir tavan getirilmiş, öğrencilere Kredi ve Yurtlar Kurumu aracılığı" ile bu harçların karşılığı-sağlanmış ve bun
ların öğrencilerin beslenme, kültürel ve sportif faaliyetleri için harcanması hükme bağlanmıştır. 

Madde 20. — Kanunun 47 nci maddesine (e) ve l(f) fıkraları eklenerek, öğrencilerin üniversitelerde çeşitli 
faaliyet alanlarında ücret karşılığı çalışabilmeleri sağlanmış ve hazırlık sınıfı dışında beş yıllık eğitim-öğretim 
programlarını kapsayan bir sürenin sonunda tüm sınavlarını başarmış olmak kaydıyla bir yıllk stajlarını yap
makta bulunan öğrencilere, hizmetleri karşılığı ücret verilmesi hükme bağlanmıştır. 

Madde 21. — Kanunun 56 ncı maddesine (g) fıkrası eklenerek üniversitelerde veya üniversiteler arasın
da bütçe fasılları arası aktarma yapabilmek için Maliye Bakanına yetki tanınmıştır. 

Madde 22. — Kanunun 58 inci maddesinin ikinci fıkrasına bir hüküm eklenerek, tıp, diş hekimliği ve sağ
lık bilimleri dışında kalan alanlarda yapılacak proje çalışmalarına bir ekip hizmeti olduğu düşünülüp öğ
retim üyesi dışında kalanlara da döner sermayeden ödeme yapılabilmesi mümkün kılınmıştır. 
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Madde 23. — 2547 sayılı Kanuna getirilen ek maddeler ile vakıfların kazanç amacına yönelik olmamak 
kaydıyla yükseköğretim kurumları ve bunlara bağlı birimleri kurabilecekleri, bunların nasıl kurulacakları yö
netim kurullarının teşkili, yönetim kurullarının yetkileri, öğretim üyelerinin nitelikleri öğrenciler ile ilgili hu
suslar ile bu kurumların denetimi hükme bağlanmıştır. 

Geçici Madde 1. — Bu madde ile 1977'den bu yana en çok dört dersten başarısız olanlara 1985 yılı sonuna 
kadar açılacak sınav dönemlerinde kullanılmak üzere her dersten iki sınav hakkı tanınmıştır. 

Geçici Madde 2. — Bu madde ile hali hazırda kısmî statüde bulunan öğretim üyelerinin devamlı statüye 
geçişi için altı aylık süre tanınmıştır. 

Madde 24. — Bu madde ile bu Kanunun yayımlandığında yürürlüğe gireceği hükme bağlanmıştır. 
Madde 25. — Bu madde ile bu Kanunun Bakanlar Kurulunca yürütüleceği hükme bağlanmıştır. 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

«4 Kasım 1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci Maddesinin İkinci Fıkrasının De
ğiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi» ile gerekçesi ekte sunulmuştur. 

Gereğini saygı ile arz ederiz. 3.2.1983 

Dr. Zeki ÇAKMAKÇI Dr. Mehmet AKDEMİR Feridun GÜRAY 
Prof. Hikmet ALTUĞ Cemil ÇAKMAKLI Kamer GENÇ 

Mahmut Nedim BİLGİÇ Şadan TUZCU Mustafa ALPDÜNDAR 
Hayati GÜRTAN Fikri DEVRİMSEL İmren AYKUT 

Hamdi ACAR Aydemir AŞKIN M. Rahmi KARAHASANOĞLU 
Sami DAÇE 

GENEL GEREKÇE 

Her eğitim - öğretim, araştırma veya uygulama birimi veya bölümünde toplanan döner sermaye gelirleri o 
birim veya bölümde yapılan çalışmaların karşılığıdır. 

Ortaya çıkan hizmet veya mal sadece öğretim üyelerinin eseri değildir. Bu eserde, bir ekip çalışması ha
linde, öğretim üyeleri yanında, öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerinin de katkıları vardır. 

Araştırma görevlileri sadece eğitim - öğretim gören görevliler değildir. Bilhassa tıp ve mal üreten uygula
malı dallardaki araştırma görevlileri hizmetin belki de en temel ve ağır bölümünü vermektedirler. 

Bu nedenle, döner sermaye gelirlerinin toplanmasında büyük katkıları olan öğretim görevlileri ile araştır
ma görevlilerinin de toplanan gelirden, paylarım almaları hakça ve adilane bir tatbikat olacaktır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde, döner sermaye gelirlerinden öğretim üyeleri yanında öğretim görevlileri ve araş
tırma görevlilerinin de yararlanmalarını öngörmektedir. 

Madde 2. — Kanunun yürürlüğüne ilişkindir. 
Madde 3. — Kanunun Bakanlar Kurulunca yürütüleceği belirtilmiştir. 

DANIŞMA MECLİSİ ÜYESİ ZEKÎ ÇAKMAKÇI VE 15 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

4 Kasımı 1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci Maddesinin İkinci Fıkrasının 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 4 Kasım 1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci Maddesinin İkinci 
Fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Her eğitim - öğretim, araştırma veya uygulama birimi veya bölümü ile ilgili öğretim üyelerinin, öğretim 
görevlileri ile araştırma görevlilerinin katkısı ile toplanan döner sermaye gelirlerinin en az yarısı o kuruluş 
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veya birimin araç, gereç, araştırma ve diğer ihtiyaçlarına ayrılır. Geri kalan gelirden o birimde görevli öğre
tim üyeleri, öğretim görevlileri ile araştırma görevlileri yararlanırlar; ancak her öğretim üyesi, öğretim görev
lisi ile araştırma görevlisinin döner sermayeden bir yılda alacağı pay, bir yılda alacağı maaş, yan ödeme 
ve tazminat toplamının iki katını geçemez.» 

MADDE 2. — iBu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

17 Mart 1982 
DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Yükseköğretimin Son Sınıfında, 4 Yıl Süreli Olanların 3 üncü Sınıfında, 4 Yıldan Uzun Süreli Olanların 
4 üncü ve 5 inci Sınıfında, Bulunup Başarısızlık Dolayısıyla Belge Alan Öğrencilere Yeniden İmtihan Hakkı 
Verilmesine Dair Kanun Teklifi, gerekçesi ile birlikte sunulmuştur. 

Arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

Muzaffer SAGIŞMAN S. Sırrı KIRCAL1 Hilmi SABUNCU 

Muhsin Zekâi BAYER A. Mümin K4VALALI Cevdet KARSLI 

A. Lâmi SÜNGÜ Abdurrahman YILMAZ Halit ZARBUN 

Atalay PEKÖZ Talât SARAÇOĞLU Evliya PARLAK 

Mahmut Nedim BİLGİÇ Recai BATURALP 

YÜKSEKÖĞRETİMİN SON SINIFINDA, 4 YIL SÜRELİ OLANLARIN 3 ÜNCÜ SINIFINDA, 4 
YILDAN UZUN SÜRELİ OLANLARIN 4 ÜNCÜ VE 5 İNCİ SINIFINDA BULUNUP BAŞARISIZ
LIK DOLAYISIYLA BELGE ALAN ÖĞRENCİLERE YENİDEN İMTİHAN HAKKI VERİLMESİNE 

DAİR KANUN TEKLİFİ GEREKÇESİ 

GENEL GEREKÇE : 
Özellikle 1975 yılından itibaren yoğunlaşan anarşik ve terör olayları, 12 Eylül 1980 gününe kadar, yüksek

öğretimdeki genç kuşakları büyük çapta etkilemiş, derslere devam imkânlarını ve hatta imtihanlara girmele
rini önleyerek başarısızlığa ve hatta belge almalarına sebep olmuştur. 

Bu öğrencilerden pek çokları ne aşırı sola ne de aşın sağa ütifat etmediklerinden, kamplara bölünen yük
seköğretim kurullarından zorla başarısızlığa itilmiş ve hatta ana ve babalar çocuklarının hayatını korumak 
için geleceklerinin heba olmasına razı olarak okullarına gitmelerini önlemiştir. 

Bugün, anarşik olaylara katılmadıkları, haklarında herhangi bir soruşturma ve kovuşturma yapılmadığı 
okullarından herhangi bir disiplin cezasına maruz kalmadıkları halde, mücerret günün anarşik ortamı nede
niyle zorunlu olarak okullarına devam edemedikleri ve bu nedenle imtihanlara giremedikleri veya başarı 
sağlayamadıkları için belgeli duruma, yani öğrenimi bırakma zorunda kalmış binlerce evladımız bizlerden 
yardım beklemektedir. 

Ayrıca, bu dönemde büyük çapta aksayan öğretimin yukanda açıklanan sonuçlarını gören bazı öğretim 
kurumları, bazı öğretim yıllarını saymayarak ya da öğretim süresini uzatarak, imtihan haklarını çoğaltarak 
bir dereceye kadar, bu masum gençlere yardımcı olmuştur. Buna karşılık bazı yükseköğretim kuruluşları ise 
katı yönetmelik çerçevesinde kalarak, eğitimcilik toleransını kullanmamışlar ve gençler belgeli duruma düş
müşlerdir. 

Nitekim, bu durum 6.11.198rde yayınlanan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun hazırlanmasında dik
kate alınmış, fakat hem getirilen geçici 13 üncü madde gerekli kapsamı yaratmamış ve hem de uygulamada 
yeniden farklı durumlar ortaya getirmiştir. 
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2547 sayılı Kanunun uygulayıcısı olan «Yüksek öğretim Kurulu» -kısaca YÖK-, bu konuya maalesef 
gerekli itina ile eğilmemiş, sözde bazı bildiriler ile durumu idare etmeye çalışmış, hele Sayın Danışma Meclisi
ne verdiğimiz belgeli öğrenciler ile ilgili kanun teklifine 15.2.1982 tarih ve KKTD : 18/103-17/01-336 sayılı 
yazısı ile geniş çaplı ve olumlu bir mütalaayı «Millî Eğitim Komisyonu» na bildirmiştir. 

Millî Eğitim Komisyonunda, konunun YÖK tarafından işlenmesi ve Hükümetin YÖK'e müdahale etme 
isteği olmaması karşısında teklif geri alınırken, bu aksaklığın gene YÖK tarafından çözülmesi tasarlanarak, 
teklif geri alınmış idi. Ancak Sayın «YÖK» yöneticisi bu gelişmelere gerekli itinayı göstermeden 23.2.1982 
günü Hürriyet Gazetesine bir beyanat vererek «teklifi tamamen desteklediklerini fakat kabul edilmediğini öğ
rendiklerini» söyleyerek Danışma Meclisini töhmet altına sokmuşlardır. 

işte bu durum muvacehesinde, başlangıçta açıklanan başarı eşitsizliğini gidermek için teklifimizi yenilemek 
zorunluluğu ortaya çıkmıştır. 

Bu tasarı teklifinde belirli bir başarıya kadar gelerek yukarıda açıklanan ortam dolayısıyla ve kendileri her
hangi bir anarşik olaya iştirak etmedikleri, haklarında soruşturma, kovuşturma ve disiplin cezaları uygulan
mamış yükseköğretim öğrencilerine yeni sınav haklan verilmesi teklif edilmiştir. 

DANIŞMA MECLÎSİ ÜYESt MUZAFFER SAĞIŞMAN VE 13 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Yükseköğretimin Son Sınıfında, 4 Yıl Süreli Olanların 3 üncü Sınıfında, 4 Yıldan Uzun Süreli Olanların 4 üncü 
ve 5 inci Sınıfında Bulunup Başarısızlık Dolayısıyla Belge Alan öğrencilere Yeniden İmtihan Hakkı Verilmesine 

Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 1978 - 1979 öğretim yılından 1980 - 1981 öğretim yılları arasında yükseköğretim kurumların
da son sınıfta bulunan ve imtihanlarındaki başarısızlık veya süre aşımı dolayısıyla belge alan öğrencilere, öğ
rencilik haklarından faydalanmamak ve girilecek sınav ve ders müfredatından sorumlu olmak kaydıyla 1981 -
1982 ve 1982 - 1983 öğretim yılı sınav dönemlerinde kullanılmak ve bir kereye mahsus olmak üzere başarısız 
oldukları derslerden ikişer sınav hakkı tanınmıştır. 

MADDE 2. — 4 yıl süreli yüksekokulların 3 üncü sınıf (6 sömestr), 4 yıldan uzun süreli yükseköğretim 
kurumlarının 4 üncü ve 5 inci sınıfından, en çok 3 dersten başarısız olanlara 1 inci maddedeki şartlar içinde 
ve 1981 - 1982 öğretim yılından başlayarak birbiri ardına 3 sınav döneminde uygulanmak üzere başarısız ol
dukları derslerden ikişer sınav hakkı tanınmıştır. 

MADDE 3. — Madde 2'deki sınavlarını başaran öğrencilerin, müteakip öğretim yılı başında kayıtları ye
nilenir, ancak bu öğrencilerin müteakip sınıflarını birer yılda başarmaları şarttır. 

MADDE 4. — Bu kanundan yararlanmak isteyenler, imtihan dönemlerinden en geç bir ay önce, belge 
aldıkları yükseköğrenim kurullarına yazı ilt başvurmak zorundadırlar. 

Daha evvel böyle bir hak kullanmış olanlar ve/ve ya anarşik olaylara karıştıklarından haklarında soruştur
ma, kovuşturma yapılanlar, disiplin cezası alanlar ile yeni sınav süresinde bu durumu tespit edilenler bu 
kanundan yararlanamazlar. 

MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu Kanunu Millî Eğitim Bakanı yürütür. 
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Millî Eğitim Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Millî Eğitim Komisyonu 14 Nisan 1983 
Esas No. : 1/670 

Karar No. :Z-494 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

«6 Kasım 1981 gün ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve ıBu Ka
nuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı» nın Komisyonumuzda incelenmesi sırasında getirilen 
düzenlemenin 23 üncü maddesindeki Ek Madde 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 üncü maddelerdeki 
Vakıflar tarafından kurulacak Yükseköğretim Kurumlarının Anayasamızın 130 uncu maddesi hükümlerine 
aykırı olup olmadığının Anayasa Komisyonumuzca tespiti oybirliği ile kabul edilmiştir. 

Bu konudaki görüşlerinizin acele olarak Komisyonumuza bildirilmesini arz ve rica ederim. 
Saygılarımla, 

Selçuk KANTARCIOĞLU 
Millî Eğitim Komisyonu Başkanı 

Anayasa Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Anayasa Komisyonu 31 Mayıs 1983 
Karar No. : 17 
Sayı No. : 46 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ÎLGİ : 14.4.1983 gün ve 1/670 Z-494 sayılı yazınız. 
«6 Kasım 1981 gün ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu 

Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı» nın 23 üncü maddesindeki Ek Madde 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 üncü maddelerdeki Vakıflar tarafından kurulacak Yükseköğretim Kurumla
rının Anayasanın 130 uncu maddesi hükümlerine aykırı olup olmadığına ilişkin mütalaa isteminizi içeren yazı
nız Komisyonumuzda görüşülerek, bu Kanunun ilk incelemesini yapmak ve rapor hazırlamak üzere bir alt 
komisyon kurulmuştur. 

Alt komisyon raporunda: 
«Tasarının 23 üncü maddesinin Ek 2 nci maddesinin düzenleniş şeklinin Anayasanın 130 uncu maddesine 

uygun bulunmadığı...» 
«Zira Anayasanın 130 uncu maddesinin 1 inci fıkrasında üniversiteleri tanımlarken ... çeşitli birimlerden 

oluşan kamu tüzelkişiliğine sahip ve bilimsel özerkliğe sahip üniversiteler Devlet tarafından kurulur... hükmü
nü sevketmiş..» olduğu, 

«Madde 23, Ek madde 2 de Vakıflar, kazanç amacına yönelik olmak şartı ve bu Kanunda gösterilen usul 
ve esaslara uymak kaydıyla Yükseköğretim Kurumları veya bunlara bağlı birimlerden birini veya birden faz
lasını kurabilirler... dediğini», 

«Anayasanın 130 uncu maddesinde üniversite, çeşitli birimlerden oluşan bir bütün sistemi olarak belirlen
diği, bu bütünlüğü tamamlayan birimlerin her biri bir yükseköğretim kuruluşu bulunduğu, ancak üniversite, 
fakülte, enstitü, okul ve araştırma birimleri sistemini meydan getirecek komple bir sistem oluşturabileceği...» 

«Vakıfların kuracağı yükseköğretim kurumu üniversitenin ihtiva ettiği komple bir birimler sistemi bütünlüğü 
biçiminde olamayacağı, halbuki Ek 2 nci maddede yükseköğretim kurumları veya bunlara bağlı birimlerini 
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ihtiva eden üniversite ve onun tamamlayıcısı fakülte anlayışına uygun olmadığı, bu nedenle tasarının 23 üncü 
maddesinin de Ek 2 nci maddede üniversite ve fakülte gibi yükseköğretim kurumları dışında ifadesinin kulla
nılması; yine Ek 12 nci maddesindeki fakülte ifadesi de bu düşünceye aykırı olduğundan tasarıdan çıkarılması
nın uygun olacağı...» belirtilmiştir. 

Bu rapor üzerinde yapılan inceleme, tartışma ve müzakere sonunda rapor benimsenmiş ve Anayasanın 130 
uncu maddesinde nitelik ve görevleri belirtilen kamu tüzelkişiliği ve bilimsel özerkliğe sahip üniversiteler yalnız 
Devlet tarafından kurulabileceği, Kanunda gösterilen usul ve esaslara göre, kazanç amacına yönelik olmamak 
şartı ile vakıflar tarafından, Devletin gözetim ve denetimine tabi yükseköğretim kurumları kurulabileceği gö
rüşüne varılmıştır. 

Saygı ile sunulur. 

Orhan ALDIKAÇT1 
Başkan 

Abbas GÖKÇE 
Kâtip 

Bekir Sami DAÇE 
Üye 

Toplantıda bulunamadı 

İbrahim GÖKTEPE 
Üye 

Toplantıda bulunamadı 

Feridun Şakir ÖĞÜNÇ 
Üye 

Toplantıda bulunamadı 

Kemal DAL 
Başkanvekili 

Tevfik Fikret ALPASLAN 
Üye 

Toplantıda bulunamadı 

Akif ERGİN AY 
Üye 

Halil İbrahim KARAL 
Üye 

İsa VARDAL 
Üye 

Şener AKYOL 
Sözcü 
İzinli 

Fuat AZGUR 
Üye 

Azmi ERYILMAZ 
Üye 

A. Mümin KAV ALALI 
Üye 

Muammer YAZAR 
Üye 

Toplantıda bulunamadı 

TC 
Danışma Meclisi 

Milli Eğitim Komisyonu 
Esas No. : 1/670 

Karar No. : Z - 492 

Millî Eğitim Komisyonu Raporu 

11 Nisan 1983 

BÜTÇE • PLAN KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı» ile 
ilgili görüşünüzün Danışma Meclisi İçtüzüğünün 33 üncü ve 36 nci maddeleri gereğince acele bildirilmesini say
gılarımla rica ederim. 

Selçuk KANTARCIOĞLU 
Millî Eğitim Komisyonu Başkanı 

Danışma Meclisi (S. Sayısı: 487) 



_ 9 — 

Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Bütçe - Plan Komisyonu 17 Mayıs 1983 
Esas No. : 1/670 
Karar No. : 146 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 11.4.1983 Günlü ve 1/670 Sayılı yazınız; 
İlgi yazınızla Komisyonumuzun görüşüne ihtiyaç duyulduğu belirtilen «6.11.1981 gün ve 2547 sayılı Yüksek

öğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı» ve gerekçesi, Komisyonumuzun 17.5.1983 günlü 64 üncü birleşiminde Hükümet temsilcilerinin de ka
tılmasıyla görüşülmüştür. 

Tasarının, Komisyonumuzu ilgilendiren 1, 3, 5, 15, 19, 20 ve 21 inci maddelerinin incelenmesinde; 
1. 2547 sayılı Kanunun 3 üncü maddesini yeniden düzenleyen çerçeve 1 inci maddesinde belirtilen kav

ram ve terimlerin tanımlarının yeterince açık ve anlaşılır olmadığı, bu kavram ve terimlerin yeniden kaleme 
alınmasının uygun olacağı, 

2. 3 üncü maddenin (d) fıkrasının ilk cümlesinin «Devlet kalkınma planlarının ilke ve hedefleri doğrul
tusunda hazırlanacak yükseköğretim planlaması çerç vesinde;» şeklinde yeniden düzenlenmesi ve (3) numa
ralı bendinin tasarıdan çıkartılması, 

Yine aynı maddenin (n), (s) ve (t) fıkralarının tasarı metninden çıkartılması, 
3. 5 inci maddenin linçi fıkrasının son cümlesinin, «Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı, yük

seköğretim kurulunca atanır. Merkezin teşkilat ve isteyişine ait esaslar yükseköğretim kurulu tarafından hazır
lanıp Resmî Gazetede yayımlanacak yönetmelikte belirlenir» şeklinde yeniden düzenlenmesi, 

4. 15 inci maddenin 3 üncü fıkrasında bulunan «ile» ibaresinin «ve» olarak değiştirilmesi, «en fazla iki yarı
yıl görevlendirilenlere» ibaresinin fıkra metninden çıkartılması, aynı fıkranın sonuna «Bu görevlendirme iki yarı 
yıla kadar tekrar uzatılabilir» cümlesinin eklenmesi ve aynı maddenin 4 üncü fıkrasının madde metninden çı
kartılması, 

5. 19 uncu maddede belirtilen kayıt harçlarının yıllık toplam limitinin «500.— TL.» yerine «200.— TL.» 
olarak tespit edilmesi, 

6. 20 inci maddenin son fıkrasının «f. Hazırlık sınıfı dışında, beş yıllık eğitim-öğretim programlarını kap
sayan bir sürenin sonunda, bir yıllık staj dönemlerinde yaptıkları hizmetler karşılığı olarak ilgililere verilecek 
ücretler bütçe kanunlarında gösterilir. Bu durumda staj yapan öğrencilere asgarî ücret düzeyinde ücret ödenir.» 
şeklinde yeniden düzenlenmesi, 

7. 21 inci maddenin tasarı metninden çıkartılması, 
Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
Bilgilerinize arz olunur. 

Tandoğan TOKGÖZ Orhan BAYSAL Cemil ÇAKMAKLI 
Başkan Başkanvekili Sözcü 

İmzada bulunamadı 

Bahtiyar UZUNOĞLU Mustafa ALPDÜNDAR Muhsin Zekâi BAYER 
Kâtip Üye Üye 

Söz hakkım saklıdır 

M. Nedim BİLGİÇ Recai DİNÇER Ahmet Senvar DOĞU 
Üye Üye Üye 
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Ayhan FIRAT 
Üye 

Söz hakkım saklıdır 

Hayati GÜRTAN 
Üye 

Abdurrakman Ali GİRMEN 
Üye 

S. Sırrı KIRCALI 
Üye 

Söz hakkım saklıdır 

Özer GÜRBÜZ 
Üye 

Turgut KUNTER 
Üye 

Necmettin NARLIOĞLU 
Üye 

Ertuğrul Zekâi ÖKTE 
Üye 

Tülay ÖNEY 
Üye 

Söz hakkım saklıdır 

Salih Necdet ÖZDOĞAN 
Üye 

Evliya PARLAK 
Üye 

Söz hakkım saklıdır 

Muzaffer SAĞIŞMAN 
Üye 

Söz hakkım mahfuzdur 

İbrahim ŞENOCAK 
Üye 

Turgut TAN 
Üye 

iSöz hakkım saklıdır 

M. Ali Öztürk TEKELİ 
Üye 

Söz hakkım saklıdır 

Türe TUNÇBAY 
Üye 

îmzada bulunamadı 

Cahit TUTUM 
Üye 

Söz hakkım saklıdır 

Sodan TUZCU 
Üye 

TC. 
Danışma Meclisi 

Millî Eğitim Komisyonu 
Esas No. : 11670 
Karar No. : 34 

Millî Eğitim Komisyonu Raporu 

16 Haziran 1983 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

6 Kasım 1981 gün ve '2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı Komisyonumuzda 2, 6, 8, 9, 13 Haziran 1983 
tarihlerinde Yükseköğretim Başkanı ve i'ki yetkili ile Millî Eğitim Bakanlığı temsilcilerinin katıldığı 5 bir
leşimde de alındı. 

Bütçe-Plân Komisyonunun ve Anayasa Komisyonunun görüşleri istikametinde : 
a) Danışma Meclisi Üyesi Zeki Çakmakçı ve 15 arkadaşının «4 Kasım 1981 Tarih ve 2547 Sayılı 

Yükseköğretim Kanununun 58 inci Maddesinin İkinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi» 
b) Danışma Meclisi Üyesi Muzaffer Sağışman ve 13 Arkadaşının «Yükseköğretimin Son Sınıfında, 4 

Yıldan Uzun Süreli Olanların 4 ve 5 inci Sınıfında Bulunup Başarısızlık Dolayısıyla Belge Alan öğrenci
lere Yeniden İmtihan Hakkı Verilmesine Dair Kanun Teklifi» 

Tasarı ile birleştirilerek incelendi. 
1. Tasarının birinci maddesinin (p) fıkrası «programı» kelimesinden sonra# «kapsayan, ara insangücü 

yetiştirmeyi amaçlayan veya bir lisans öğreniminin ilk kademesini teşkil eden bir yükseköğretimdir» (s) fık
rasının (4) numaralı 'bendinde «konulmasını» kelimesinden sonra «müzik, ve sahne sanatlarında ise üstün 
bir uygulama ve yaratıcılığı» ifadesinin eklenmesi suretiyle madde aynen kabul edildi. 
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2. İkinci maddenin (b) fıkrasının (1) inci bendi «Cumhurbaşkanı tarafından doğrudan seçilen sekiz», 
5 inci fıkrasında «olmayan» kelimesinden sonra, «'tercihen rektörlük yapmış» ifadesi, (c) fıkrasının üçüncü 
bendinin sonuna «Kanun ve yönetmelik hükümleriyle Yükseköğretim Kurulu Kararlarının uygulanmasın
dan sorumlu olan Başkan, Kurulu temsil eder. Seçimi kurula verilen akademik ve diğer personelin atamala
rını yapar,» ifadesi eklenerek kabul edildi. 

3. Üçüncü maddenin (e) fıkrasında «esaslar» kelimesinden sonra «Üniversitelerarası Kurulunda görüş
lerini alarak» ifadesi eklenmiş, (n) ve (s) fıkraları metinden çikarilmış, (c) fıkrası (n), (p) fıkrası (o), (r) fık
rası (p), (t) fıkrası (r), (u) fıkrası (s) olarak değiştirilmiş, (r) fıkrasındaki «lisansüstü» kelimesi yerine «yük
sek lisans» kelimesi konulmuş madde bu şekilde kabul edilmiştir. 

4. Tasarının dördüncü maddesindeki, «faaliyetlerin» 'kelimesi «faaliyetleri» şeklinde değiştirilerek ay
nen kabul edilmiştir. 

5. Tasarının onuncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi «Yükseköğretim» kelimesinden sonra 
«Kurulunca seçilerek atanır. Merkezin teşkilat ve işleyişine ait esaslar Yükseköğretim Kurulu tarafından 
hazırlanıp Resmî Gazetede yayınlanacak yönetmelikle belirlenir.» şeklinde değerlendirilmiş, ikinci fıkrada 
«anket» kelimesinden sonra «doçentlik sınavları dahil» ifadesi eklenerek madde kabul edilmiştir. 

6. Tasarının altıncı maddesinin (b) fıkrası metinden çıkarılmış (a) fıkrasına «Yardımcı doçentler bir 
üniversitede, her seferinde iki yıllık bir dönem için olmak üzere en çok üç defa atanabilirler. Her atama 
dönemi sonunda görev ilişkisi kendiliğinden sona erer. Yeniden atama sırasında ilk atama işlemi aynen uy
gulanır» hükmü eklenmiş ve (c) fıkrası aynen kabul edilmiş madde 'buna göre düzenlenmiştir. 

7. Tasarının yedinci ve sekizinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
8. Tasarının dokuzuncu maddesinin 'birinci fıkrasındaki «sürekli» kelimesi metinden çıkarılmış, aynı 

fıkranın ikinci cümlesindeki «üzerine» kelimesinden sonra «ve» kelimesi eklenmiş, aynı cümledeki «öğre
tim üyesi» ibaresinden sonra «öğretim üye yardımcısı» ibaresi eklenmiş, aynı cümledeki «ile» kelimesi yeri
ne «veya» kelimesi konulmuş, fıkranın son cümlesi «Konservatuvarlar ile Meslek Okullarına gerektiğinde 
sürekli olarak öğretim görevlisi atanabilir» şeklinde değiştirilmiştir. 

9. Tasarının onuncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
10. Tasarının onbirinci maddesinin (a) fıkrasının ikinci cümlesinde «bağlı» kelimesinden sonra «ensti

tüler, konservatuvarlar, meslek yüksek okulları, uygulama ve araştırma merkezlerine müdürün veya başka
nın önerisi şeklinde maddenin düzenlenmesi ve son cümle olarak ta «Bu takdirde ilk atama usulüne uyu
lur» eklenmesi uygun görülmüş, (f) fıkrasının «yapılır» kelimesinden sonra «atama süresi sonunda görev
leri kendiliğinden sona erer. Bunların yeniden atanmaları mümkündür. Bu takdirde ilk atama usulüne uyu
lur. Üçüncü defa atamadan sonra sürekli olarak atanabilirler» şeklinde kabul edilmiştir. 

11. Tasarının 12 nci maddenin (1) 'bendi «Bu profesör ve doçentler ile kısmî statüde olup bu maddeye 
göre yönetime seçilenler veya atananlar mesailerinin genel hükümlere tabi olarak üniversite ile ilgili ça
lışmalara hasrederler» şeklinde (b) alt bendi yeniden düzenlenmiş, <(c) alt bendinin sonuna «öğretim üyesi 
için yapılan ilanda daimi statü şartı belirtilmişse, bu gibiler kısmî statüye geçemezler» cümlesi eklenmiş
tir. 

12. Tasarının onüçüncü maddesinin üçüncü fıkrasının başına «öğretim elemanları ile tabi oldukları özel 
kanunlarında mani hüküm 'bulunmayan diğer kamu görevlileri, yükseköğretim üst kuruluşlarında her se
ferinde altı ayı geçmemek üzere görevlendirilebilirler. Bunlara «ifadesi eklenmiş, üçüncü fıkranın «kendi» 
kelimesine kadar olan cümle metinden çıkarılmıştır. 

13. Tasarının ondördüncü maddesinin (c) fıkrasındaki «elemanlarına» kelimesi «elemanları» şeklinde de
ğiştirilmiş ve bu kelimeden sonra «kendilerine» kelimesi eklenerek madde kaibul edilmiştir. 

14. Tasarının on'beşinci maddesinin üçüncü fıkrasındaki «ile» kelimesi «veya» olarak değiştirilmiş aynı 
fıkradaki «enfazla iki yarı yıl görevlendirilenlere» ifadesi, ile dördüncü fıkra metinden çıkarılmış, beşinci fık
radaki «tekrar» kelimesi yerine «yeniden» kelimesi ile değiştirilerek madde kabul edilmiştir. 

15. (Tasarının onaltıncı maddesi aynen, tasarının onyedinci maddesinin (a) fıkrasının son bendindeki «ne
den» kelimesi «sebep» olarak değiştirilerek aynen kabul edilmiştir. 
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16. Tasarının onsdkizinci maddesinin (c) fıkrasındaki «nedeniyle» kelimesi «sebebiyle» şeklinde değişti
rilerek kabul edilmiştir. 

17. Tasarının ondokuzuncu maddesi aynen, yirminci madde, (b) fıkrasındaki «verilecek ödenekler» ifadesi 
«yapılacak ödemeler» şeklinde 'değiştirilerek kabul edilmiştir. 

18. Tasarının yirmibirinci maddesindeki «yapılması için» ifadesi yerine «yapılabilir» ifadesi getirilmiş, de
vam eden satır başına «İBu aktarmaya» ifadesi konularak, madde kabul edilmiştir. 

19. Tasarının yirmiikinci maddesinin (a) fıkrasında «yüksekokullar ile araştırma ve uygulama merkez
lerinde» ifadesi «ilgili» kelimesinden önce, «yönetim» kelimesinden sonra da «kurulu veya yönetim biriminin» 
ifadesi eklenmiş, getirilen ikinci fıkraya ek aynen kabul edilmiş, ikinci fıkradaki «öğretim üyelerinin» ifadele
rinden sonra «öğretim görevlileri ile araştırma görevlilerinin» ifadesi eklenmiş ve ayrıca son fıkra olarak da 
döner sermaye gelirlerinden katkısı bulunmayanlara ödeme yapılmamasına ait yeni bir fıkra eklenmiştir. 

20. Tasarının yirmiüçüncü maddesindeki Ek Geçici maddede «kaydıyla» kelimesinden sonra «üniversite 
ve fakülte hariç» kelimeleri eklenerek Anayasa Komisyonunun kararlarına paralel olarak madde düzenlenmiştir. 

21. Ek Madde üçün (c) fıkrasında «kurumun» kelimesinden sonra «ve bunlara bağlı kuruluşlar ve birim
lerin adlarını bildiren belge ile kurumun» ifadesi eklenmiş «belirten» kelimesi yerine «gösteren» kelimesinin 
kullanılması uygun görülmüştür. 

Ek 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 inci maddeler aynen, Ek 12'de, «fakülte veya başka» kelimeleri metinden çı
karılarak, Ek 13, 14 üncü maddeler de aynen kabul edilmiştir. 

22. Geçici 1 inci madde yeniden düzenlenmiştir. 
23. Geçici 2 nci madde redaksiyona tabi tutulmuş, Geçici 3, Geçici 4 ve Geçici 5 inci maddeler Komis

yonumuzca düzenlenmiştir. 
24. Tasarının Yürürlük maddesi aynen Yürütme maddesi değiştirilerek kabul edilmiştir. 
Raporumuz gereği için saygı ile Başkanlığa sunulur. 

Selçuk KANTARCIOĞLU 
Başkan 

Zeki YILDIRIM 
Kâtip 

ihsan GÖKSEL 
Üye 

İmzada Bulunamadı 

Adnan OREL 
Üye 

Mahir CAN OV A 
BaşkanvekMi 

Ethem AYAN 
Üye 

Nihat KUBİLAY 
Üye 

Muzaffer ENDER 
Sözcü 

Halil AKAYDIN 
Üye 

M. Utkan KOCATÜRK 
Üye 

Nermin ÖZTUŞ 
Üye 
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HÜKÜMETİN TEKLlFt 

6 Kasım 1981 Gün ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2547 Sayılı Kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«(Madde 3. — Bu Kanunda geçen kavram ve terimlerin tanımları aşağıda belirtilmiştir: 
a) Yükseköğretim : Millî eğitim sistemi içinde, ortaöğretime dayalı, en az dört yarıyılı kapsayan her ka

demedeki eğitim - öğretimin tümüdür. 
b) Üst Kuruluşlar : Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kuruldur. 
c) Yükseköğretim Kurumları : Üniversiteler, fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, konservatuvarlar, mes

lek yüksekokulları ile uygulama ve araştırma merkezleridir. 
d) Üniversite : Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzelkişiliğine sahip, yüksek düzeyde eğitim - öğretim, bilimsel 

araştırma, yayın ve danışmanlık yapan; fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluş ve birimlerden oluşan 
bir yükseköğretim kurumudur. 

e) Fakülte : Yüksek düzeyde eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan; kendisine birimler 
bağlanabilen bir yükseköğretim kurumudur. 

f) Enstitü : Üniversitelerde ve fakültelerde birden fazla benzer ve ilgili bilim dallarında lisans üstü eği
tim - öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan bir birimdir. 

g) Yüksekokul : Belirli bir mesleğe yönelik eğitim - öğretiır«e ağırlık veren bir yükseköğretim kurumudur. 
h) Konservatuvar : Müzik ve sahne sanatlarında sanatçı yetiştiren ve kendisine hazırlayıcı birimler bağ

lanan bir yükseköğretim kurumudur. 
ı) Meslek Yüksekokulu : Belirli mesleklere yönelik ara insangücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık 

eğitim - öğretim sürdüren bir yükseköğretim kurumudur. 
j) Uygulama ve Araştırma Merkezi: Yükseköğretim kurumlarında eğitim - öğretimin desteklenmesi ama

cıyla çeşitli alanların uygulama ihtiyacı ve bazı meslek dallarının hazırlık ve destek faaliyetleri için eğitim -
öğretim, uygulama ve araştırmaların sürdürüldüğü bir kurumdur. 

k) Bölüm : Amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, birbirini tamamlayan veya birbirine 
yakın anabilim ve anasanat dallarından oluşan; fakültelerin ve yüksekokulların eğitim - öğretim, bilimsel araş
tırma ve uygulama birimidir. Anabilim dalı ve anasanat dalları bilim ve sanat dallarından oluşur. Yükseköğre
timdeki çeşitli birimlerin ortak derslerini vermek üzere rektörlüğe bağlı bölümler de kurulabilir. 

1) Öğretim Elemanları : Yükseköğretim kurumla rında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ile öğ
retim yardımcılarıdır. 

m) Öğretim Üyeleri : Yükseköğretim kurumlarında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentlerdir. 
(1) Profesör : En yüksek düzeydeki akademik un vana sahip'kişidir. 
(2) Doçent : Doçentlik sınavını başarmış akademik unvana sahip kişi'dir. 
(3) Yardımcı Doçent : Doktora çalışmalarını 'başarı ile tamamlamış, tıpta uzmanlık veya belli sanat 

dallarında yeterlik belge ve yetkisini kazanmış, ilk kademedeki akademik unvana sahip kişidir. 
n) Öğretim Görevlisi : Ders vermek ve uygulama yaptırmakla yükümlü bir öğretim elemanıdır. 

o) Öğretim Yardımcıları : Yükseköğretim kurumlarında, belirli süreler için görevlendirilen, araştırma 
görevlileri, okutmanlar, uzmanlar, çeviriciler ve eğitim - öğretim planlamacılarıdır. 

p) Ön Lisans : Ortaöğretime dayalı, en az dört yarıyıllık bir programı kapsayıp, ara insangücü yetiştir
meyi amaçlayan bir yükseköğretimdir. 

r) Lisans : Ortaöğretime dayalı, en az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan bir yükseköğretimdir. 
s) Lisansüstü : Yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık eğitimini kapsar ve aşağıdaki kademelere ayrılır. 
(1) Yüksek Lisans : (Bilim uzmanlığı, yüksek mühendislik, yüksek mimarlık, master) : Bir lisans öğreti

mine dayalı, eğitim - öğretim ve araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yükseköğretimdir. 
(2) Doktora : Lisansa dayalı en az altı veya yüksek lisansa dayalı en az dört yarıyıllık programı kapsayan 

ve orijinal bir araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yükseköğretimdir. 
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MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

6 Kasım 1981 Gün ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değitşirilmesi ve Bu 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2547 sayılı Kanunun 3 üncçü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 3. — Bu Kanunda geçen kavram ve terimlerin tanımları aşağıda belirtilmiştir. 
a) Yükseköğretim: Millî eğitim sistemi içinde, ortaöğretime dayalı, en az dört yarıyılı kapsayan her 

kademedeki eğitim - öğretimin tümüdür. 
b) Üst Kuruluşlar : Yükseköğretim Kurulu ve üniversitelerarası Kuruldur. 
c) Yükseköğretim Kurumları : Üniversiteler, fakülteler, enstitüler, yüksekoikullar, konservatuvarlar, mes

lek yüksekokulları ile uygulama ve araştırma merkezleridir. 
d) Üniversite : Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzelkişiliğine sahip yüksek düzeyde eğitim - öğretim, bi

limsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan; fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluş ve birimler
den oluşan bir yükseköğretim kurumudur. 

e) Fakülte : Yüksek düzeyde eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan; kendisine birimler 
bağlanabilen bir yükseköğretim kurumudur. 

f) Enstitü : Üniversitelerde ve fakültelerde birden fazla benzer ve ilgili bilim dallarında lisansüstü eği
tim - öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan bir birimdir. 

g) Yüksekokul : Belirli bir mesleğe yönelik eğitim - öğretime ağırlık veren bir yükseköğretim kuru
mudur. 

h) Konservatuvar : Müzik ve sahne sanatlarında sanatçı yetiştiren ve kendisine hazırlayıcı birimler bağ
lanan bir yükseköğretim kurumudur. 

ı) Meslek Yüksekokulu : Belirli mesleklere yönelik ara insangücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıl-
lık eğitim - öğretim sürdüren bir yükseköğretim kurumudur. 

j) Uygulama ve Araştırma Merkezi : Yükseköğretim kurumlarında eğitim - öğretimin desteklenmesi 
amacıyla çeşitli alanların uygulama ihtiyacı ve bazı meslek dallarının hazırlık ve destek faaliyetleri için 
eğitim - öğretim, uygulama ve araştırmaların sürdürüldüğü bir kurumdur. 

k) Bölüm : Amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, birbirini tamamlayan veya bir
birine yaikın anabilim ve anasanat dallarından oluşan; fakültelerin ve yüksekokulların eğitim - öğretim, bi
limsel araştırma ve uygulama birimidir. Anabilim dalı ve anasanat dalları bilim ve sanat dallarından oluşur,; 
Yükseköğretimdeki çeşitli birimlerin ortak derslerini vermek üzere rektörlüğe bağlı bölümler de kurulabi
lir. 

1) Öğretim Elemanları : Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ile 
öğretim yardımcılarıdır. 

m) öğretim Üyeleri : Yükseköğretim kurumlarında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentlerdir. 
(1) Profesör : En yüksek düzeydeki akademik unvana sahip kişidir, 
ı(2) Doçent : Doçentlik sınavını başarmış akademik unvana sahip kişidir, 
(3) Yardımcı Doçent : Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, tıpta uzmanlık veya belli sanat 

dallarında yeterlik belge ve yetkisini kazanmış, ilk kademedeki akademik unvana sahip kişidir, 
n) Öğretim Görevlisi : Ders vermek ve uygulama yaptırmakla yükümlü bir öğretim elemanıdır. 
o) Öğretim Yardımcıları : Yükseköğretim kurumlarında, belirli süreler için görevlendirilen, araştırma gö

revlileri, okutmanlar, uzmanlar, çeviriciler ve eğitim - öğretim planlamacılarıdır. 
p) ön Lisans : Ortaöğretime dayalı, en az dört yarıyıllık bir programı kapsayan ara insangücü yetiş

tirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil eden bir yükseköğretimdir. 
r) Lisans : Ortaöğretime dayalı, en az seki? yarıyıllık bir programı kapsayan bir yükseköğretimdir. 
s) Lisansüstü : Yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık eğitimini kapsar ve aşağıdaki kademelere 

ayrılır. 
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(Hükümetin Teklifi) 

(3) Tıpta Uzmanlık : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre yürütülen 
ve tıp doktorlarına belirli alanlarda özel yetenek ve yetki sağlamayı amaçlayan bir yükseköğretimdir. 

(4) Sanatta Yeterlik : Lisansa dayalı en az altı, yük sek lisansa dayalı en az dört yarıyıllık programı kap
sayan ve orijinal bir sanat eserinin ortaya konulmasını amaçlayan doktora düzeyinde lisans üstü bir yüksek
öğretim eş değeridir. 

t) Yükseköğretim Eğitim Türleri : Yükseköğretim de eğitim - öğretim türleri örgün, açık, ekstern ve yaygın 
eğitimdir. 

(1) Örgün Eğitim : Öğrencilerin, eğitim - öğretim süresince ders ve uygulamalara devam etme zorunlulu
ğunda oldukları bir eğitim - öğretim türüdür. 

(2) Açı'k Eğitim : Öğrencilere radyo, televizyon ve eğitim araçları vasıtasıyla yapılan bir eğitim - öğretim 
türüdür. 

(3) Ekstern Eğitim : Yükseköğretimin belirli dallarında devam zorunluluğu olmaksızın sadece yarıyıl içi 
ve sonu sınavlarına katılma zorunluluğu bulunan bir eğitim - öğretim türüdür. 

(4) Yaygın Eğitim : (Toplumun her kesimine ve değişik alanlarda bilgi ve 'beceri kazandırma amacı gü
den bir eğitim - öğretim türüdür.» 

MADDE 2. — 2547 Sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (b), (c) ve (e) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«b) Yükseköğretim Kurulu; 
(1) Cumhurbaşkanı tarafından, tercihan rektörlük yapmış kişiler arasından seçilen sekiz, 
(2) Bakanlar Kurulunca, üniversiteler dışından, temayüz etmiş üst düzeydeki Devlet görevlileri veya 

emeklileri arasından seçilen altı, 
(3) Genelkurmay Başkanlığınca seçilen 'bir, 
(4) Millî Eğitim Bakanlığınca seçilen iki, 
(5) Üniversitelerarası Kurulca, Kurul üyesi olmayan profesörlerden seçilen sekiz kişiden oluşur. 
Yukarıdaki (İ), (3), (4) ve (5) inci bentlere göre seçilenlerin üyelikleri Cumhurbaşkanının onayı ile ke-

sinleşir. Bu bentlerde belirtilenlerin ilk seçimleri bir ay, Cumhurbaşkanı tarafından üyelikleri onaylanmayanla
rın yerine yeni adayların seçimleri ise iki hafta içinde yapılmadığı takdirde, Cumhurbaşkanınca doğrudan ata
ma yapılır. 

c) Kurul üyeliği (Genelkurmay Başkanlığınca seçilen üye hariç) sekiz yıldır. Her iki yıl'da bir, üyelerin 
dörtte biri yenilenir. Süresi 'biten üyelerle herhangi bir sebeple Kuruldan ayrılanların yerine yeniden seçim ya
pılır. Süreleri sona eren üyelerin Kurula yeniden seçilmeleri mümkündür. Herhangi 'bir nedenle üyeliğin nor
mal süreden önce sona ermesi halinde, eski üyenin kalan süresini tamamlamak üzere yenisi seçilir. 

Genelkurmay Başkanlığınca seçilen üyenin süresi iki yıldır. Genelkurmay Başkanlığı bünyesinden seçilme
si halinde bu üyenin özlük ha'kları saklı kalır ve maaş sız izinli sayılır. Diğer üyelerin varsa kurumları ile 
tüm ilişkileri kesilir. 'Kurul Üyeliğine seçilmede ve üyelerin görevlerine devamda yaş haddi yoktur. 

Cumhurbaşkanı, Kurul üyeleri arasından dört yıl süreyle bir başkan; Kurul Başkanı da Kurul Üyeleri 
arasından iki yıl süreyle iki başkan vekili seçer. Başkan vekilleri, başkan tarafından verilen yetkileri kullanır
lar ve başkan tarafından görevlendirilen biri, yokluğun da Başkana vekâlet eder. 

Başkanın önerisi ve Kurul kararıyla başkanvekillerine ve üyelere yönetim ile ilgili görevler verilebilir. 
Millî Eğitim Bakanı, gerekli gördüğü hallerde, Kurula katılır ve başkanlık eder. 
Yükseköğretim Kurulunun toplantı nisabı 16 kişidir.» 
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(Milli Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

(1) Yüksek Lisans : (Bilim uzmanlığı, yüksek mühendislik, yüksek mimarlık, master) : Bir lisans öğre
timine dayalı, eğitim - öğretim ve araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yükseköğretim
dir. 

(2) Doktora : Lisansa dayalı en az altı veya yüksek lisansa dayalı en az dört yarıyıllık programı kap
sayan ve orijinal bir araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yükseköğretimdir, 

(3) Tıpta Uzmanlık : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre yürütü
len ve tıp doktorlarına belirli alanlarda özel yetenek ve yetki sağlamayı amaçlayan bir yükseköğretimdir. 

(4) Sanatta Yeterlik : Lisansa dayah en az altı, yüksek lisansa dayalı en az dört yarıyıllık programı 
kapsayan ve orijinal bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uy
gulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora düzeyinde lisans üstü bir yükseköğretim eşdeğeridir. 

t) Yükseköğretim Eğitim Türleri : Yükseköğretimde eğitim - öğretim türleri örgün, açık, ekstern ve yay
gın eğitimdir. 

(1) örgün Eğitim : öğrencilerin, eğitim - öğretim süresince ders ve uygulamalara devam etme zo
runluluğunda oldukları bir eğitim - öğretim türüdür. 

(2) Açık Eğitim : öğrencilere radyo, televizyon ve eğitim araçları vasıtasıyla yapılan bar eğitim - öğre
tim türüdür. 

ı(3) Bkstenn Eğitim : Yükseköğretimin belirli dallarında devam zorunluluğu olmaksızın sadece yarıyıl 
içi ve sonu sınavlarına katılma zorunluğu bulunan bir eğitim - öğretim türüdür. 

(4) Yaygın Eğitim : Toplumun her kesimine ve değişik alanlarda bilgi ve beceri kazandırma amacı 
güden bir eğitim - öğretim türüdür.» 

MADDE 2. — 2547 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (b), (c) ve (e) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«b) Yükseköğretim Kurulu; 
(1) Cumhurbaşkanı tarafından; doğrudan seçilen sekiz, 
(2) Bakanlar Kurulunca, üniversiteler dışından, temayüz etmiş üst düzeydeki Devlet görevlileri veya emek

lileri arasından seçilen altı, 
(3) Genelkurmay Başkanlığınca seçilen bir, 
(4) Millî Eğitim Bakanlığınca seçilen iki, 
(5) Üniversitelerarası Kurulca, Kurul üyesi olmayan tercihan rektörlük yapmış profesörlerden seçilen se

kiz kişiden, oluşur. 
Yukarıdaki (2), (3), (4) ve (5) inci bentlere göre seçilenlerin üyelikleri Cumhurbaşkanının onayı ile kesinle-

şir. Bu bentlerde belirtilenlerin ilk seçimleri bir ay, Cumhurbaşkanı tarafından üyelikleri onaylanmayanların 
yerine yeni adayların seçimleri ise iki hafta içinde yapılmadığı takdirde, Cumhurbaşkanınca doğrudan atama 
yapılır. 

c) Kurul üyeliği (Genelkurmay Başkanlığınca seçilen üye hariç) sekiz yıldır. Her iki yılda bir, üyelerin 
dörtte biri yenilenir. Süresi biten üyelerle herhangi bir sebeple Kuruldan ayrılanların yerine yeniden seçim 
yapılır. Süreleri sona eren üyelerin Kurula yeniden seçilmeleri mümkündür. Herhangi bir nedenle üyeliğin nor
mal süreden önce sona ermesi halinde, eski üyenin kalan süresini tamamlamak üzere yenisi seçilir. 

Genelkurmay Başkanlığınca seçilen üyenin süresi iki yıldır. Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde seçilmesi 
halinde bu üyenin özlük hakları saklı kalır ve maaşsız izinli sayılır. Diğer üyelerin varsa kurumları ile tüm 
ilişkileri kesilir. Kurul üyeliğine seçilmede ve üyelerin görevlerine devamda yaş haddi yoktur. 

Cumhurbaşkanı, Kurul üyeleri arasından dört yıl süreyle bir başkan; Kurul Başkanı da Kurul üyeleri 
arasından iki yıl süreyle iki başkanvekili seçer. Başkanvekilleri, başkan tarafından verilen yetkileri kullanırlar 
ve başkan tarafından görevlendirilen biri, yokluğunda Başkana vekâlet eder. Kanun ve yönetmelik hükümle
riyle Yükseköğretim Kurulu kararlarının uygulanmasından sorumlu olan Başkan, Kurulu temsil eder. Seçimi 
Kurula verilen akademik ve diğer personelin atamalarını yapar. 
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(Hükümetin Teklifi) 

«e) Yükseköğretim Kurulu üyeleri, kamu yararına kurulmuş dernekler, vakıflar ve bunlara bağlı kuru
luşlarda herhangi bir ücret almadan görev yapma ve Bakanlar Kurulunca verilecek geçici görevler dışında, 
herhangi bir kamu kuruluşunda veya özel kuruluşta çalışamazlar. 

Bakanlar Kurulunca görevlendirme dışında herhangi bir nedenle bir yıl içinde yıllık izin, hastalık ve mazeret 
izinleri hariç bir ay hizmete devam etmeyenler Kurul dan ayrılmış sayılırlar.» 

MADDE 3. — 2547 Sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (d), (e), (k) ve (m) fıkraları aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiş ve bu maddeye (n), (o), (p), (r), (s), (t) ve (u) fıkraları eklenmiştir. 

«d) Devlet kalkınma planlarının ilke ve hedefleri doğrultusunda ve yükseköğretim planlaması çerçevesi 
içinde; 

(1) Yeni üniversite kurulmasına ve gerektiğinde birleştirilmesine ilişkin önerilerini veya görüşlerini Millî 
Eğitim Bakanlığına sunmak, 

(2) Bir üniversite içinde fakülte, enstitü ve yüksekokul açılmasına, birleştirilmesine ya da kapatılması ile 
ilgili olarak ya doğrudan veya üniversitelerden gelecek önerilere dayalı kararlar almak ve gereği için Millî Eği
tim Bakanlığına sunmak, 

Yükseköğretim kurumları içinde bölüm, anabilim ve anasanat dalları ile uygulama ve araştırma merkezi 
açılması, birleştirilmesi ya da kapatılması; konservatuvar, meslek yüksekokulu veya destek, hazırlık okul 
ya da birimleri kurulması ile ilgili olarak doğrudan veya üniversitelerden gelecek öneriler üzerine karar ver
mek, 

Eğitim - öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime ara verilmesine veya tek
rar başlatılmasına ilişkin olarak üniversitelerden gelecek önerilere göre veya doğrudan karar verip uygulat
mak, 

3. Bakanlıklar tarafından kurulacak Yükseköğretim kurumlarının kuruluş, amaç ve esaslarını inceleyerek 
görüşlerini ilgili makama sunmak, 

e) Yükseköğretim Kurumlarında eğitim - öğretim programlarının asgarî kapsamını ve öğrencilerin ya
tay ve dikey geçişleriyle ve yüksekokul mezunlarının bir üst düzeyde öğrenim yapmalarına ilişkin esasları tes
pit etmek.» 

«k) Yükseköğretim üst kuruluşları ile üniversitelerce hazırlanan bütçeleri tetkik ve onayladıktan sonra 
Millî Eğitim Bakanlığına sunmak», 

«m) Çeşitli bilim ve sanat alanlarında bilimsel mil'î komiteler ve çalışma grupları kurmak, 
n) Rektörlerin önerisi üzerine akademik kadrolarla Devlet Memurları Kanununa tabi kadroları üniver

siteler veya üniversite birimleri arasında nakletmek, 

o) Gerektiğinde yeni kurulan veya gelişmekte olan üniversitelere gelişmiş üniveristelerin eğitim - öğretim 
ve eleman yetiştirme alanlarında yapacağı katkıyı gerçekleştirmek için gelişmiş üniversiteleri görevlendirmek 
ve bu konudaki uygulama esaslarını tespit etmek, 

p) Vakıflar tarafından kurulacak Yükseköğretim kurumlarının bu kanun hükümlerine göre açılmasına 
izin vermek, gerekli düzenlemeleri yapmak, gözetmek ve denetlemek, 

r) Yükseköğretim Kuruluna önerilerde bulunmak, bu Kurul tarafından istenen konularda görüş bildir
mek ve kendisine verilen görevleri yapmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanının başkanlığında üniver
site rektörlerinden oluşan bir «Rektörler Komitesi» kurmak, 

s) Bir üniversitenin bütçesinden diğer bir üniversitenin bütçesine yıl içerisinde bütçe fasılaları arasında 
aktarma yapılması için ilgili rektörlerin görüşünü alarak, Mali ve Bakanlığına öneride bulunmak, 

t) Yurt dışındaki Yükseköğretim kurumlarından alınmış önlisans, lisans ve lisansüstü diplomaların denk
liğini tespit etmek, 

u) Bu kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.» 
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(»Milli Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Başkanın önerisi ve Kurul kararıyla başkanvekillerine ve üyelere yönetim ile ilgili görevler verebilir. 
Millî Eğitim Bakanı, gerekli gördüğü hallerde, Kurula katılır ve başkanlık eder. 
Yükseköğretim Kurulunun toplantı nisabı 16 kiş dir.» 
«e) Yükseköğretim Kurulu üyeleri, kamu yararına kurulmuş dernekler, vakıflar ve bunlara bağlı kuruluş

larda herhangi bir ücret almadan görev yapma ve Bakanlar Kurulunca verilecek geçici görevler dışında, herhan
gi bir kamu kuruluşunda veya özel kuruluşta çalışamazlar. 

Bakanlar Kurulunca görevlendirme dışında herhangi bir nedenle bir yıl içinde yıllık izin, hastalık ve maze
ret izinleri hariç bir ay hizmete devam etmeyenler Kuruldan ayrılmış sayılırlar.» 

MADDE 3. — 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (d), (e), (k) ve (m) fıkraları aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiş ve bu maddeye (n), (o), (p), (r), (s), (t) ve (u) fıkraları eklenmiştir. 

«d) Devlet kalkınma planlarının ilke ve hedefleri doğrultusunda ve yükseköğretim planlaması çerçevesi 
içinde; 

(1) Yeni üniversite kurulmasına ve gerektiğinde birleştirilmesine ilişkin önerilerini veya görüşlerini Millî 
Eğitim Bakanlığına sunmak, 

(2) Bir üniversite içinde fakülte, enstitü ve yüksekokul açılmasına, birleştirilmesine ya da kapatılması ile 
ilgili olarak ya doğrudan veya üniversitelerden gelecek önerilere dayalı kararlar almak ve gereği için Millî 
Eğitim Bakanlığına sunmak, 

Yükseköğretim kurumları içinde bölüm, anabilim ve anasanat dalları ile uygulama ve araştırma merkezi 
açılması, birleştirilmesi ya da kapatılması; konservatuvar, meslek yüksekokulu veya destek, hazırlık okul ya 
da birimleri kurulması ile ilgili olarak doğrudan veya üniversitelerden gelecek öneriler üzerine karar ver
mek, 

Eğitim - öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dplayısıyla öğrenime ara verilmesine veya tek
rar başlatılmasına ilişkin olarak üniversitelerden gelecek önerilere göre veya doğrudan karar verip uygulat
mak, 

(3) Bakanlıklar tarafından kurulacak yükseköğretim kurumlarının kuruluş, amaç ve esaslarını inceleye
rek görüşlerini ilgili makama sunmak, 

e) Yükseköğretim Kurumlarında eğitim - öğretim programlarının asgarî kapsamını ve öğrencilerin yatay 
ve dikey geçişleriyle ve yüksekokul mezunlarının bir üst düzeyde öğrenim yapmalarına ilişkin esasları Üniver
sitelerarası Kurulun da görüşlerini alarak tespit etmek.» 

«k) Yükseköğretim üst kuruluşları ile üniversitelerce hazırlanan bütçeleri tetkik ve onayladıktan sonra 
Millî Eğitim Bakanlığına sunmak,» 

«m) Çeşitli bilim ve sanat alanlarında bilimsel millî komiteler ve çalışma grupları kurmak, 
n) Gerektiğinde yeni kurulan veya gelişmekte olan üniversitelere gelişmiş üniversitelerin eğitim - öğretim 

ve eleman yetiştirme alanlarında yapacağı katkıyı gerçekleştirmek için gelişmiş üniversiteleri görevlendirmek 
ve bu konudaki uygulama esaslarını tespit etmek, 

o) Vakıflar tarafından kurulacak yükseköğretim kurumlarının bu Kanun hükümlerine göre açılmasına 
izin vermek, gerekli düzenlemeleri yapmak, gözetmek ve denetlemek, 

p) Yükseköğretim Kuruluna önerilerde bulunmak, bu Kurul tarafından istenen konularda görüş bildir
mek ve kendisine verilen görevleri yapmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanının başkanlığında üniversite 
rektörlerinden oluşan bir «Rektörler Komitesi» kurmak, 

r) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış önlisans, lisans ve yükseklisans diplomalarının 
denkliğini tespit etmek, 

s) Bu Kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.» 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 4. — 2547 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 9. — Yükseköğretim Denetleme Kurulunun görevleri; 
a) Yükseköğretim kurumlarında, eğitim - öğretim ve diğer, faaliyetlerin bu Kanunda belirtilen amaca ve 

anaiîkelere ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanacak esaslara göre ve onun adına denetlemek, 
b) Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından bu Kanunun 53 üncü maddesine göre istenen soruşturma

ları yapmak, 
c) Yükseköğretim Kurulu tarafından verilecek diğer görevleri yapmaktır. 

MADDE 5. — 2547 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 10. — Kuruluş, İşleyiş ve Görevleri : 
öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Yükseköğretim Kurulunun tespit ettiği esaslar çerçevesinde Yük

seköğretim kurumlarına öğrenci alınması amacıyla snavlan hazırlayan, yapan, öğrenci isteklerini de göz-
önünde tutarak Yükseköğretim Kurulunun tespit ettiği esaslara göre değerlendiren, öğrenci adaylarının Yük
seköğretim kurumlarına yerleştirilmesini sağlayan ve bu faaliyetlerle ilgili araştırmaları ve diğer hizmetleri 
yapan Yükseköğretim Kuruluna bağlı bir kuruluştur, öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı, Yük
seköğretim Kurulunun görüşü alınarak, Kurul Başkanı tarafından atanır. Merkezin teşkilat ve işleyişi Yük
seköğretim Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Yükseköğretim kurumlarının isteği üzerine Yükseköğretim kurum
larına anket, her düzeyde sınav ve değerlendirme ile öğrenci kayıt işlemlerini ve Yükseköğretim Kurulunca 
verilecek diğer işleri yapar. 

Merkez, bu hizmetlerini ücret veya bedel karşılığı vapar. Toplanan ücret veya bedeller Yükseköğretim 
Kurulu öğrenci Seçme ve Yerleştirme Fonunda toplanır. Fonun ita amiri Yükseköğretim Kurulu Başkanıdır. 
Fondan yapılacak harcamalarda ve diğer malî hususlarla döner sermaye ile ilgili esaslar uygulanır. Fonun yö
netim, isletme ve denetim esasları Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir. Her yıl sonunda fondan artan meb
lağ gelecek yılın fon hesabına aktarılır.» 

MADDE 6. — 2547 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin (b) ve (c) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«•(b) Yardımcı doçentliğe atanabilmek için doktora veya tıpta uzmanlık unvanını veya üniversitelerarası 
Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilecek belli sanat dallarının birinde yeterlik, ka
zanmış olmak şarttır. 

(c) Bir üniversitede boşalan yardımcı doçentlik kadrosuna o üniversitede doktora veya tıpta uzmanlık 
veya belli bir sanat dalında yeterlik kazananlar en az üç yıl geçmeden başvuramazlar. Ancak gelişmekte ol
duğu Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen üniversitelerde veya üniversitelere bağlı belli birimlerde, baş-, 
ka bir üniversitede bulunmadığı Yükseköğretim Kurulunca belirlenen anabilim ve anasanat dallarında, açık 
bulunan kadrolara başvurmak için bu şart aranmaz.» 

MADDE 7. — 2547 Sayılı Kanunun 24 üncü mad leşinin (b) fıkrasının (4) üncü bendi yürürlükten kal
dırılmıştır. 

MADDE 8. — 2547 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin son fıkrasına aşağıdaki hüküm eklenmiştir. 
«Ancak, gelişmekte olduğu Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen üniversitelere bağlı birimlerde veya 

başka üniversitede bulunmadığı Yükseköğretim Kurulunca beMenen anabilim ve anasanat dallarında, ilan 
edilen profesör kadrolarına, o üniversitenin dışında müracaat eden olmadığı takdirde, kadroların ait oldu
ğu üniversitelerde görevli doçentlerin müracaatları dikkate alınır. 
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(Milli Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 4. — 2547 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 9. — Yükseköğretim Denetleme Kurulunun görevleri; 
a) Yükseköğretim kurumlarında, eğitim - öğretim ve diğer faaliyetleri; bu Kanunda belirtilen amaca ve 

anailkelere ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanacak esaslara göre ve onun adına denetlemek, 
b) Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından bu Kanunun 53 üncü maddesine göre istenen soruşturmaları 

yapmak, 
c) Yükseköğretim Kurulu tarafından verilecek diğer görevleri yapmaktır.» 

MADDE 5. — 2547 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 10. — Kuruluş, işleyiş ve görevleri : 
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Yükseköğretim Kurulunun tespit, ettiği esaslar çerçevesinde yük

seköğretim kurumlarına öğrenci alınması amacıyla sınavları hazırlayan, yapan, öğrenci isteklerini de göz 
önünde tutarak Yükseköğretim Kurulunun tespit ettiği esaslara göre değerlendiren, öğrenci adaylarının yük
seköğretim kurumlarına yerleştirilmesini sağlayan ve bu faaliyetlerle ilgili araştırmaları ve diğer hizmetleri 
yapan Yükseköğretim Kuruluna bağlı bir kuruluştur, öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı, Yük
seköğretim Kurulunca seçilerek atanır. Merkezin teşkilat ve işleyişine ait esaslar Yükseköğretim Kurulu tara
fından hazırlanıp Resmî Gazetede yayımlanacak yönetmelikle belirlenir. 

öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, yükseköğretim kurumlarının isteği üzerine Yükseköğretim kurum
larına anket, doçentlik sınavları dahil her düzeyde sınav ve değerlendirme ile öğrenci kayıt işlemlerini ve Yük
seköğretim Kurulunca verilecek diğer işleri yapar. 

Merkez, bu hizmetlerini ücret veya bedel karşılığı yapar. Toplanan ücret veya bedeller Yükseköğretim 
Kurulu öğrenci Seçme ve Yerleştirme Fonunda toplanır. Fonun ita amiri Yükseköğretim Kurulu Başkanı
dır. Fondan yapılacak harcamalarda ve diğer malî hususlarda döner sermaye ile ilgili esaslar uygulanır. Fo
nun yönetim, işletme ve denetim esasları Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir. Her yıl sonunda fondan artan 
meblağ gelecek yılın fon hesabına aktarılır.» 

MADDE 6. — 2547 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin (a) fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş ve (c) fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Yardımcı doçentler bir üniversitede, her seferinde iki yıllık bir dönem için olmak üzere en çok üç defa 
atanabilirler. Her atama dönemi sonunda görev ilişkisi kendiliğinden sona erer. Yeniden atama sırasında ilk 
atama işlemi aynen uygulanır.» 

(c) Bir üniversitede boşalan yardımcı doçentlik kadrosuna o üniversitede doktora veya tıpta uzmanlık 
veya belli bir sanat dalında yeterlik kazananlar en az üç yıl geçmeden başvuramazlar. Ancak gelişmekte ol
duğu Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen üniversitelerde veya üniversitelere bağlı belli birimlerde, başka 
bir üniversitede bulunmadığı Yükseköğretim Kurulunca blirlenen anabilim ve anasanat dallarında, açık bulu
nan kadrolara başvurmak için bu şart aranmaz.» 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Tasarının 8 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 9. — 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Öğretim görevlileri 

Madde 31. — Üniversitelerde ve bağlı birimlerinde bu Kanun uyarınca atanmış öğretim üyesi bulun
mayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim-öğretim ve uygu
lamaları için, kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleri ile tanınmış kişiler süreli, sürekli veya ders 
saati ücreti il& öğretim görevlisi olarak görevlendirilebilirler, öğretim görevlileri, ilgili yönetim kurullarının 
görüşleri alınarak fakültelerde dekanların, rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanlarının önerileri üzeri
ne, rektörün onayı ile öğretim üyesi ve öğretim görevlisi kadrolarına atanabilirler veya kadro şartı aran
maksızın ders saati ücreti ile sözleşmeli olarak istihdam edilebilirler, öğretim üyesi kadrolarına atanan 
öğretim görevlileri en çok iki yıl süre ile atanabilirler ve bu süre sonunda işgal ettikleri kadroya başvuran 
öğretim üyesi bulunmadığı ve görevlerine devamda yarar görüldüğü takdirde aynı usulle yeniden atanabilir
ler. Öğretim görevlisi kadrolarına atanan öğretim görevlileri süreli veya sürekli olarak atanabilirler.» 

MADDE 10. — 2547 sayılı Kanunun «Öğretim Yardımcıları» orta başlığı kaldırılmış ve «öğretim Yar
dımcılarının Görevleri» madde kenar başlığı ile birlikte 31 inci maddenin madde numarası, 32 olarak değiş
tirilmiştir. 

MADDE 11. — 2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 33. — 
a) Araştırma görevlileri, yükseköğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yar

dımcı olan ve yetkili organlarca verilen diğer görevleri yapan öğretim yardımcılarıdır. Bunlar ilgili yönetim 
kurulunun görüşü alınarak fakültelerde dekanın, rektörlüğe bağlı yüksekokullarda müdürün önerisi ve rek
törün onayı ile araştırma görevlisi kadrolarına en çok iki yıl süre ile atanırlar. Atanma süresi sonunda gö
revleri kendiliğinden sona erer. Bunların yeniden atanmaları mümkündür. 

b) Okutmanlar, dil derslerini vermek veya eski dillerde yazılmış metinlerin çözümlenmesi gibi yardım
cı öğretim işleriyle belirli süreler için görevlendirilen öğretim yardımcılarıdır. 

c) Uzmanlar, öğretimle doğrudan doğruya veya dolayısıyla ilgili olan, özel bilgi veya uzmanlığa ihti
yaç gösteren bir işle la'bora'tuvarlarda, kitaplıklarda ve atölyelerde belirli süreler için görevlendirilen öğretim 
yardımcılarıdır. 

d) Çeviriciler, sözlü veya yazılı çeviri işlerinde belirli süreler için çalıştırılan öğretim yardımcılarıdır. 
e) Eğitim-öğretim Planlamacıları, yükseköğretim kurumlarında eğitim öğretimin planlanmasıyla görevli 

öğretim yardımcılarıdır. 
f) Okutman, uzman, çevirici ve Eğitim-öğretim Planlamacılarının atanmaları veya sözleşme ile görev

lendirilmeleri; ilgili yönetim kurullarının görüşleri alınarak fakültelerde dekanın, rektörlüğe bağlı enstitü ve
ya yüksekokullarda müdürlerin, rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanlarının önerisi ve rektörün onayı 
ile en çok M yıl için yapılır ve atanmanın yenilenmesi caizdir. Üçüncü defa atanmadan sonra sürekli atan
ma mümkündür.» 

MADDE 12. — 2547 Sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (a) fıkrasının birinci bendi ile ikinci bendinin 
(b) ve (c) alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«(1) Üniversitede devamlı statüde görev yapanlar; 
Bu profesör ve doçentler bütün mesailerini üniversite ile ilgili çalışmalara hasrederler. 
Bunlar, özel kanunlarla belirlenen görevler hariç olmak üzere, yükseköğretim kurumlarından başka yer

lerde ücretli veya ücretsiz, resmî veya özel başkaca hefhangi bir iş göremezler, ek görev alamazlar, ser
best meslek icra edemezler. 
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MADDE 9. — 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Öğretim görevlileri 

Madde 31. — Üniversitelerde ve bağlı birimlerinde bu Kanun uyarınca atanmış öğretim üyesi bu
lunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim - öğretim ve 
uygulamaları için, kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleri ile tanınmış kişiler, süreli veya ders saati 
ücreti ile öğretim görevlisi olarak görevlendirilebilirler. Öğretim görevlileri, ilgili yönetim kurullarının görüş
leri alınarak fakültelerde dekanların, rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanlarının önerileri üzerine ve 
rektörün onayı ile öğretim üyesi, öğretim üye yardımcısı ve öğretim görevlisi kadrolarına atanabilirler veya kad
ro şartı aranmaksızın ders saati ücreti veya sözleşmeli olarak istihdam edilebilirler, öğretim üyesi kadrolarına 
atanan öğretim görevlileri en çok iki yıl süre ile atanabilirler ve bu süre sonunda işgal ettikleri kadroya baş
vuran öğretim üyesi bulunmadığı ve görevlerine devamda yarar görüldüğü takdirde aynı usulle yeniden atana
bilirler. Konservatuvarlar ile meslek yüksekokullarına gerektiğinde sürekli olarak öğretim görevlisi atanabilir.» 

MADDE 10. — Tasarının 10 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — 2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 33. — 
a) Araştırma görevlileri, yükseköğretim kurumlarıma yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı 

olan ve yetkili organlarca verilen diğer görevleri yapan öğretim yardımcılarıdır. Bunlar ilgili yönetim kurulu
nun görüşü alınarak fakültelerde dekanın, rektörlüğe bağlı enstitüler, konservatuvarlarla meslek yüksekokul
ları, uygulama ve araştırma merkezlerine müdürün veya başkanın önerisi ve rektörün onayı ile araştırma gö
revlisi kadrolarına en çok iki yıl süre ile atanırlar. Atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. 
Bunların yeniden atanmaları mümkündür. Bu takdirde ilk atama usulüne uyulur. 

b) Okutmanlar, dil derslerini vermek veya eski dillerde yazılmış metinlerin çözümlenmesi gibi yardım
cı öğretim işleriyle belirli süreler için görevlendirilen öğretim yardımcılarıdır. 

c) Uzmanlar, öğretimle doğrudan doğruya veya dolayısıyla ilgili olan, özel bilgi veya uzmanlığa ihtiyaç 
gösteren bir işle laboratuvarlarda, kitaplıklarda ve atölyelerde belirli süreler için görevlendirilen öğretim yar
dımcılarıdır. 

d) Çeviriciler, sözlü veya yazılı çeviri işlerinde belirli süreler için çalıştırılan öğretim yardımcılarıdır. 
e) Eğitim - öğretim planlamacıları, yükseköğretim kurumlarında eğitim - öğretimin planlanmasıyla gö

revli öğretim yardımcılarıdır, 
f) Okutman, uzman, çevirici ve eğitim - öğretim planlamacılarının atanmaları veya sözleşme ile görev

lendirilmeleri; ilgili yönetim kurullarının görüşleri alınarak fakültelerde dekanın, rektörlüğe bağlı enstitü ve
ya yüksekokullarda müdürlerin, rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanlarının önerisi ve rektörün onayı ile 
en çok iki yıl için yapılır. Atama süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunların yeniden atanma
ları mümkündür. Bu takdirde ilk atama usulüne uyulur. Üçüncü defa atanmadan sonra sürekli olarak atanabi
lirler.» 

MADDE 12. — 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (a) fıkrasının birinci bendi ile ikinci bendinin (b) 
ve (c) alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«(1) Üniversitede devamlı statüde görev yapanlar; 
Bu profesör ve doçentler ile kısmî statüde olup bu maddeye göre yönetime seçilenler veya atananlar me

sailerini genel hükümlere tabi olarak üniversite ile ilgili çalışmalara hasrederler. 
Bunlar, özel kanunlarla belirlenen görevler hariç olmak üzere, yükseköğretim kurumlarından başka yerler

de ücretli veya ücretsiz, resmî veya özel başkaca herhangi bir iş göremezler, ek görev alamazlar, serbest 
meslek icra edemezler. 
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Üniversite yönetim kurulunun işbirliğine karar verdiği kamu kuruluşlarında, kamu yararına hizmet ama
cını güden kuruluşların işletmelerinde veya diğer özel kuruluşlardaki çalışmaları üniversitede sürdürülmüş 
sayılır. 

Bu kurumlardan alınan her türlü ücretler profesör ve doçentin bağlı olduğu birimin döner sermayesine 
gelir kaydedilir. 

Ancak, öğretim üyelerinin üniversite Yönetim Kurulunun işbirliği yapmaya karar verdiği kuruluşlarda ve
ya 37 inci maddede sayılan işlerde yükseköğretim kurumlarının imkânlarından yararlanmadan, bağlı bulun
dukları birimlerin yönetim kurulları kararı ile yürüttükleri işler sonucu elde ettikleri kazançların % 10'u 
üniversite döner sermayesine yatırılır ve bu öğretim üyelerine, döner sermayeden herhangi bir ödeme ya
pılmaz ve bu kazançlara 58 inci maddedeki kisıtlayıcı hükümler uygulanmaz. 

Yükseköğretim kurumlarının diğer kuruluşlarla yapacağı işbirliğinin ilkeleri Yükseköğretim Kurulu tara
fından tespit edilir; işbirliğinin altı aydan fazla olduğu hallerde Yükseköğretim Kurulunun onayı gereklidir.» 

(b) Rektör, dekan, enstitü ve yüksekokul müdürü ile bunların yardımcılıklarına seçilemez ve atanamaz
lar. 

(c) Bilgi ve görgülerini arttırmak ve bilimsel araştırma yapmak üzere, kontenjanla yurt dışında çalış
malara katıldıklarında, masrafları, devlet bütçesinden ve üniversitenin gelir kaynaklarından ödenmez. 

Kısmî statüde görev yapanların durumları iki yılda bir incelenir ve görevlerine devamlarına ihtiyaç olup 
olmadığına karar verilir. Göreve devamlarında yarar görülenlerin görevleri üniversite yönetim kurulunun 
görüşü ve rektörün kararıyla yenilenebilir. Kısmî sta tüde bulunanlardan daimî statüye geçmek isteyenler 
yükseköğretim kurumlarındaki açık öğretim üyesi kadrolarına yapılan atamalardaki usullere tabi tutulur
lar.» 

MADDE 13. — 2547 Sayılı Kanunun 38 inci maddesi rnatla'bı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«Kamu kuruluşları ve vakıflarda görevlendirme 
Madde 38. — öğretim elemanları ilgili kurumların isteği, üniversite yönetim kurulunun uygun görmesi 

ve Yükseköğretim Kurulunun kararı ile ihtiyaç duyulan konularda, özlük işlemleri kendi kurumlarınca yü
rütülmek kaydıyla Bakanlıklarda, Silahlı Kuvvetler ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Adlî 
Tıp Kurumu, Atom Enerjisi Kurumu, Kara Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı, Deniz Kuvvetlerini Güçlendirme 
Vakfı, Hava Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı, Kamu Kuruluşları ve Kamu Yararına çalışan kuruluşlar tara
fından kurulan vakıflar ile araştırma-geliştirme kurumları ve diğer kamu kuruluşlarında geçici olarak görev
lendirilebilirler. Görevlendirme kararından görevlendirilenin üniversitedeki aylık ve diğer ödemeler ile öteki 
haklardan yararlanıp yararlanamayacakları Yükseköğ etim Kurulunca tespit edilecek esaslara göre belirtilir. 

Yükseköğretim Kurulunun isteği ve ilgili kamu kuruluşunun onayı ile yükseköğretim kurumları veya 
birimleri, ilgili adlî mercilerin talebi ile adlî tıp mevzuatı çerçevesinde adlî tıp olaylarında ve diğer adlî ko
nularda resmî bilirkişi olarak görevlendirilebilirler. 

Yükseköğretim üst kuruluşlarında her seferinde altı ayı geçmemek üzere görevlendirilen yükseköğretim 
mensuplarına ve kamu görevlilerine, kendi kurumlarından alacakları aylık ödenek ve tazminata ek olarak 
görevlendirildikleri kuruluşlar bütçesinden kendi kadro aylıklarının % 50'si tutarında ek görev ücreti ödenir. 

Bu madde uyarınca görevlendirilen elemanlar kendi kurumlarından alacakları aylık ve ödeneklerden baş
ka, görevlendirildikleri kurumlardan alacakları ücret ve ödenekleri döner sermayelere yatırmak zorunda de
ğildirler.» 
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Üniversite yönetim kurulunun işbirliğine karar verdiği kamu kuruluşlarında, kamu yararına hizmet ama
cını güden kuruluşların işletmelerinde veya diğer özel kuruluşlardaki çalışmaları üniversitede sürdürülmüş sa
yılır. 

Bu kurumlardan alınan her türlü ücretler profesör ve doçentin bağlı olduğu birimin döner sermayesine 
gelir kaydedilir. 

Ancak, öğretim üyelerinin Üniversite Yönetim Kurulunun işbirliği yapmaya karar verdiği kuruluşlarda 
veya 37 nci maddede sayılan işlerde yükseköğretim kurumlarının imkânlarından yararlanmadan, bağlı bulun
dukları birimlerin yönetim kurulları kararı ile yürüttükleri işler sonucu elde ettikleri kazançların % 10'u üni
versite döner sermayesine yatırılır ve bu öğretim üyelerine, döner sermayeden herhangi bir ödeme yapılmaz 
ve bu kazançlara 58 inci maddedeki kısıtlayıcı hükümler uygulanmaz. 

Yükseköğretim kurumlarının diğer kuruluşlarla yapacağı işbirliğinin ilkeleri Yükseköğretim Kurulu tara
fından tespit edilir; işbirliğinin altı aydan fazla olduğu hallerde Yükseköğretim Kurulunun onayı gereklidir.» 

b) Rektör, dekan, enstitü ve yüksekokul müdürü ile bunların yardımcılıklarına seçilemezler ve atana
mazlar. Ayrıca başlıca uygulama alanları üniversite içinde olup, döner sermaye işletmeleri ile bu uygulamaları 
sürdürdüklerine Yükseköğretim Kurulunca karar verilen birimlerde kısmî statüde görevli öğretim üyeleri bölüm 
ve buna bağlı birimlerin yöneticiliklerine de seçilemezler ve atanamazlar. 

c) Bilgi ve görgülerini artırmak ve bilimsel araştırma yapmak üzere, kontenjanla yurt dışında çalışmalara 
katıldıklarında, masrafları, Devlet bütçesinden ve üniversitenin gelir kaynaklarından ödenmez. 

Kısmî statüde görev yapanların durumları iki yılda bir incelenir ve görevlerine devamlarına ihtiyaç olup 
olmadığına karar verilir. Göreve devamlarında yarar görülenlerin görevleri üniversite yönetim kuulunun 
görüşü ve rektörün kararıyla yenilenebilir. Kısmı statüde bulunanlardan daimî statüye geçmek isteyenler yük
seköğretim kurumlarındaki açık öğretim üyesi kadrolarına yapılan atamalardaki usullere tabi tutulur, öğre
tim üyesi için yapılan ilanda daimî statü şartı belirtilmişse, bu gibiler kısmî statüye geçemezler.» 

MADDE 13. — 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesi matlabı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«Kamu Kuruluşları ve Vakıflarda Görevlendirme : 
Madde 38. — Öğretim elemanları : İlgili kurumların isteği* üniversite yönetim kurulunun uygun gör

mesi ve Yükseköğretim Kurulunun kararı ile, ihtiyaç duyulan konularda, özlük işlemleri kendi kurumların
ca yürütülmek kaydıyla, 'Bakanlıklarda, Silahlı Kuvvetler ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, 
Adlî Tıp Kurumu, Atom Enerjisi Kurumu, Kara Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı, Deniz Kuvvetlerini Güç
lendirme Vakfı, Hava Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı, Kamu Kuruluşları ve Kamu Yararına çalışan kuru
luşlar tarafından kurulan vakıflar ile, araştırma - geliştirme kurumları ve diğer kamu kuruluşlarında geçici 
olarak görevlendirilebilirler. Görevlendirme kararında, görevlendirilenin üniversitedeki aylık ve diğer ödeme
ler ile öteki haklardan yararlanıp yararlanamayacakları Yükseköğretim Kurulunca tespit edilecek esaslara gö
re belirtilir. 

Yükseköğretim 'Kurulunun isteği ve ilgili kamu kuruluşunun onayı ile yükseköğretim kurumları veya bi
rimleri, ilgili adlî mercilerin talebi ile adlî tıp mevzuatı çerçevesinde adlî tıp olaylarında ve diğer adlî konu
larda resmî bilirkişi olarak görevlendirilebilirler. 

Öğretim elemanları ile*tabi oldukları özel kanunlarında mani hüküm bulunmayan diğer kamu görevlile
ri, yükseköğretim üst kuruluşlarında her seferinde altı ayı geçmemek üzere görevlendirilebilir. Bunlara kendi 
kurumlarından alacakları aylık ödenek ve tazminata ek olarak görevlendirildikleri kuruluşlar bütçesinden 
kendi kadro aylıklarının % 50'si tutarında ek görev ücreti ödenir. 

Bu madde uyarınca görevlendirilen elemanlar kendi kurumlarından alacakları aylık ve ödeneklerden baş
ka, görevlendirildikleri kurumlardan alacakları ücret ve ödenekleri döner sermayelere yatırmak zorunda de
ğildirler.» 
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MADDE 14, — 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin (c) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«e) Yurt dışında görevlendirilen öğretim elemanlarına yurt dışı kuruluşlardan burs veya ücret sağlan
mışsa, görev yapacakları sürece, aylıklı veya aylıksız izinli sayılabilirler.» 

MADDE 15. — 2547 sayılı Kanunun 41 inci maddesi şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 41. — Bu Kanun kapsamındaki Devlet yükseköğretim kurumları, çeşitli bilim veya sanat dal

larında, ihtiyaç duydukları öğretim elemanlarını Yükseköğretim Kuruluna bildirirler. Bu suretle veya doğ
rudan tespit etiilen ihtiyacın 40 inci madde hükümleri çerçevesinde karşılanamaması halinde ya da lüzum 
görmesi üzerine Yükseköğretim Kurulu ihtiyaç duyulan öğretim elemanları ve diğer personeli, ilgili rektör
lüklerin önerisi üzerine veya doğrudan her seferinde bir yarı yıldan az olmamak ve toplam dört yarı yıl 
geçmemek üzere, kadroları kendi üniversitelerinde kalmak kaydıyla başka bir üniversitede görevlendire
bilir. 

Bu madde hükümlerine göre veya 40 inci maddenin (b) fıkrası hükmüne göre yapılan görevlendirilme
lerde tebligat, işten ayrılma, mehil müddeti ve işe başlama konularında Devlet memurlarına ilişkin hüküm
ler uygulanır. 

Bu madde ile bu Kanunun 40 inci maddesinin (b) fıkrası hükümlerine göre yapılan görevlendirilmeler
de, görevlendirme kararında görev süreleri belirtilir. Bunlara kendi kadroları ve özlük hakları kurumların
da devam etmek kaydıyla görev yapacağı kurumun bulunduğu yer ve özelliklerine göre o kurum kadro
larında çalışanların yararlan'dıkları ödenek ve diğer haklar ve ayrıca en fazla iki yarı yıl görevlendirilenlere 
geçici görev yolluğu, görev yapacağı üniversite bütçesinden ödenir. 

Geçici görevle iki yarı yıldan daha fazla görevlendirilenlere, ayrıldıkları kurum bütçesinden ve ödenek 
aranmaksızın daimî görev yolluğu ödenir. 

Bu mâddetfe veya bu Kanunun 40 inci maddesinin (b) fıkrasında 'belirtildiği şekilde görevlendirildikleri 
kendilerine tebliğ edilenlerden kanunî süresi içinde göreve başlamayanlar istifa etmiş sayılırlar. Bu şekilde 
istifa etmiş sayılanlar, bu hizmeti yerine getirmedikçe herhangi bir yükseköğretim kurumunda-tekrar görev
lendirilemezler ve diğer kamu kuruluşlarında veya sermayesinin yarısından fazlası kamu kurumlarınca veri
len kuruluşlarda çalıştırılamazlar, 

Görevlendirme ve nakil ile ilgili esaslar Yükseköğretim Kurulunca hazırlanacak yönetmelikle düzenle
nir. 

MADDE 16. — 2547 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«b. Aynı meslek ve bilim dallarında, eğitim-öğretim yapan üniversitelerde, eğitim-öğretim, metod, kap

sam öğretim süresi ve yıl içindeki değerlendirme esasları bakımından eşdeğer olması ve öğrenimden sonra 
kazanılan unvanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususu Üniversitelerarası Kurulun öne
risi üzerine; öğretmen yetiştiren birimler için belirtilen esasların tespiti Millî Eğitim Bakanlığı ile de işbirliği 
yapılarak, Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir.» 

MADDE 17. — 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (a) ve (c) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştiril
miştin 

«a) Yükseköğretim kurumlarında öğrenim yapan öğrencilere, bu Kanunda öngörülen normal eğitim 
- öğretim sürelerine, dört yarı yıl öğretim yapan Yükseköğretim kurumlarında iki yarı yıl, sekiz yarı yıl öğretim 
yapan Yükseköğretim kurumlarında dört yarı yıl ve daha uzun süre öğretim yapan yükseköğretim kurumla
rında altı yarı yıl, ek süre tanınır. Bu süreler sonunda en çok iki ders dışında öğretim programlarını başa
rılı olarak tamamlayanlara, bu derslerde de başarılı olabilmelerini sağlamak amacıyla iki yarı yıl ek süre daha 
tanınır. 

öğrenciler bu ek süreler sonunda öğrenimlerini bitirmek zorundadırlar. 
Ayrıca, bir yükseköğretim kurumunun birinci sınıfında öğrenime başlayan öğrenciler, bu öğrenimin 

başlangıcından itibaren en çok iki eğitim-öğretim yılı içinde; sınıf geçme esasına göre öğretim yapan ku-
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MADDE 14. — 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin (c) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«c) Yurt dışında görevlendirilen öğretim elemanları kendilerine yurt dışı kuruluşlardan burs veya ücret 

sağlanmışsa, görev yapacakları sürece, aylıklı veya aylıksız izinli sayılabilirler.» 

MADDE 15. — 2547 sayılı Kanunun 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 41. — Bu kanun kapsamındaki Devlet yükseköğretim kurumları, çeşitli bilim veya sanat dal

larında ihtiyaç duydukları öğretim elemanlarını, Yükseköğretim Kuruluna bildirirler. Bu suretle veya doğ
rudan tespit edilen ihtiyacın 40 inci madde hükümleri çerçevesinde karşılanamaması halinde ya da lüzum 
görmesi üzerine, Yükseköğretim Kurulu; ihtiyaç duyulan öğretim elemanları ve diğer personeli, ilgili rek
törlüklerin önerisi üzerine veya doğrudan her seferinde bir yarı yıldan az olmamak ve toplam dört yarı yılı 
geçmemek üzere, kadroları kendi üniversitelerinde kalmak kaydıyla başka bir üniversitede görevlendirebilir. 

Bu madde hükümlerine göre veya 40 inci maddenin (b) fıkrası hükmüne göre yapılan görevlendirme
lerde tebligat, işten ayrılma, mehil müddeti ve işe başlama konularında Devlet Memurlarına ilişkin hüküm
ler uygulanır. 

Bu madde veya bu kanunun 40 inci maddesinin (b) fıkrası hükümlerine göre yapılan görevlendirmelerde, 
görevlendirme kararında görev süreleri belirtilir. Bunlara kendi kadroları ve özlük hakları kurumlarında de
vam etmek kaydıyla görev yapacağı kurumun bulunduğu yer ve özelliklerine göre o kurum kadrolarında 
çalışanların yararlandıkları ödenek ve diğer haklar ve ayrıca geçici görev yolluğu, görev yapacağı üniversi
te bütçesinden ödenir. 

'Bu maddede veya bu Kanunun 40 inci maddesinin (b) fıkrasında belirtildiği şekilde görevlendirildikleri 
kendilerine tebliğ edilenlerden kanunî süresi içinde göreve başlamayanlar istifa etmiş sayılırlar. Bu şekilde is
tifa etmiş sayılanlar, bu hizmeti yerine getirmedikçe herhangi bir yükseköğretim kurumunda yeniden gö
revlendirilemezler ve diğer kamu kuruluşlarında veya sermayesinin yarısından fazlası kamu kurumlarınca 
verilen kuruluşlarda çalıştırılamazlar. 

Görevlendirme ve nakil ile ilgili esaslar Yükseköğretim Kurulunca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir. 

MADDE 16. — Tasarının 16 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (a) ve (c) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir. 

«a) Yükseköğretim kurumlarında öğrenim yapan öğrencilere, bu Kanunda ön görülen normal eğitim -
öğretim sürelerine, dört yarıyıl öğretim yapan yükseköğretim kurumlarında iki yarıyıl, sekiz yarıyıl öğretim 
yapan yükseköğretim kurumlarında dört yarıyıl ve daha uzun süre öğretim yaparı yükseköğretim kurumla
rında altı yarıyıl, ek süre tanınır. Bu süreler sonunda en çok iki ders dışında öğretim programlarını başarılı 
olarak tamamlayanlara, bu derslerde de başarılı olabilmelerini sağlamak amacıyla iki yarıyıl ek süre daha ta
nınır, 

öğrenciler bu ek süreler sonunda öğrenimlerini bitirmek zorundadırlar. 
Ayrıca, bir yükseköğretim kurumunun birinci sınıfında öğrenime başlayan öğrenciler; bu öğrenim baş

langıcından itibaren en çok iki eğitim - öğretim yılı içinde, sınıf geçme esasına göre öğretim yapan ku-
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rumlarda birinci sınıfta; ders geçme esasına göre öğrenim yapan kurumlarda ise ilk yarı yılın bütün ders
lerinde başarılı olmaya mecburdurlar. 

Yükseköğretim Kurulunca esasları belirtilen haklı ve geçerli bir neden olmaksızın yukarıdaki şartları ye
rine getiremeyerek öğrenimlerini tamamlayamayan ya da tamaml'ayamayacaklan anlaşılan öğrencilerin öğ
retim kurumu ile ilişkileri kesilir.» 

«c) Bu Kanun kapsamına giren yükseköğretim kurumlarındaki örgün eğitime kayıtlı öğrenciler, Yüksek
öğrenim Kurulunun tespit edeceği esaslar çerçevesinde derslere devam etmek zorundadırlar. 

Yükseköğretim Kurumları, Yükseköğretim Kurulu karan ile açıköğretim veya ekstern öğretim program
lan uygulayabilirler. 

Açıköğretim ve ekstern öğretim yöntemleri, uygulaması, devam değerlendirme, sınav ve diğer esaslar ile 
açıköğretimdeki öğrenim süresi, Yükseköğretim Kurulu tarafından düzenlenir. 

Açıköğretim programlarının yayınlanmasında TRT imkânlarından yararlanmak üzere bu kurumla işbir
liği yapılır.» 

MADDE 18. — 2547 sayılı Kanunun 45 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«'Madde 45. — 
a) Öğrenciler Devlet yükseköğretim kurumlarına, esasları Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edi

len sınavla girerler. Sonuçların değerlendirilmesinde adayların ortaöğretimdeki başarıları dikkate alınır. 
Ortaöğretim kurumlarını birincilikle bitiren adaylar kendileri için yükseköğretim kurumlarında ayrılacak 
kontenjanlara, tercih ve puanları göz önünde tutularak yerleştirilir. 

Yükseköğretim kurumlarına öğrenci seçiminde adayların ortaöğretim süresindeki başarıları Yükseköğre
tim Kurulunun uygun göreceği şekilde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından geliştirilecek bir 
yöntemle ek bir puan olarak tespit edilir ve yükseköğretim kurumlarına giriş sınav puanlarına eklenir. 

Bir mesleğe yönelik programlar uygulayan liselerin mezunları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirle
necek aynı alanda bir yükseköğretim kurumuna girerken, başarı notları ayrıca tespit edilecek bir katsayı ile 
çarpılmak suretiyle değerlendirilerek giriş sınavı puanlarına eklenir. 

b) Yükseköğretim Kurulunca düzenlenen esaslara göre belli sanat dallarında üstün kabiliyetli olduğu 
tespit edilen öğrenciler, ilgili dalda eğitim yapmak kaydıyla yine bu esaslar içerisinde belirlenecek özel yön
temlerle yükseköğretim kurumlarına alınabilirler. 

c) Türk Ceza Kanununun ikinci Kitabının Birinci Babında yer alan Devletin şahsiyetine karşı cürümler 
nedeniyle hüküm giyenler Yükseköğretim Kurumlarına giremezler.» 

MADDE 19. — 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 46. — Yükseköğretim Kurumlarınca her yıl öğrencilerden alınacak öğrenim ve kayıt harçları

nın yıllık toplamı 500,— Türk lirasının, öğretimin başladığı yılın memur maaş katsayısı ile çarpılması sonu
cu bulunan miktarı aşmamak üzere Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilir. Harcın kaç taksitte ve ne 
zaman ödeneceğine Yükseköğretim Kurulu karar verir. 

Harçların gereken durumlarda devlet tarafından açılacak kredi ile karşılanması amacı ile her yıl Maliye 
Bakanlığı bütçesine Kredi ve Yurtlar Kurumuna yeterli ödenek aktarılmak üzere ödenek konur. Bu harçların 
üniversite bütçelerine gelir kaydedilmesi harç kredisi alan öğrencilerin yükümlülükleri ile ilgili esaslar, Ma
liye Bakanlığının ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alınarak Kredi ve Yurtlar Kurumunca hazır
lanacak yönetmelikte belirlenir. 

'Bu suretle üniversiteler bütçelerine intikal eden harçlar her üniversite bütçesinde açılacak öğrenci sosyal 
yardım tertibinden, kurulacak öğrenci Harçlar Fonuna aktarılır. Bu fonda toplanan paralar öğrencilerin bes
lenme, kültürel ve sportif faaliyetleri ile diğer sosyal ihtiyaçları İçin kullanılır. Fonun sarf ve denetimi ile 
ilgili konularda üniversitelerin döner sermayeleri ile ilgili hükümler uygulanır. Fondan artan para ertesi 
yılın fon hesabına devrolunur. 

Yabancı uyruklu öğrencilerden alınacak harçlarla ilgili esaslar bu maddeye tabi olmayıp, Yükseköğretim 
Kurulunca ayrıca tespit edilir.» 
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rumlarda birinci sınıfta, ders geçme esasına göre öğrenim yapan kurumlarda ise ilk yarı yılın bütün dersle
rinde başarılı olmaya mecburdurlar. 

Yükseköğretim Kurulunca esasları belirtilen haklı ve geçerli bir sebep olmaksızın yukarıdaki şartları yerine 
getiremeyerek öğrenimlerini tamamlayamayan ya da tamamlamayacakları anlaşılan öğrencilerin öğretim kuru
mu ile ilişkileri kesilir.» 

«c) Bu kanun kapsamına giren yükseköğretim kurumlarındaki örgün eğitime kayıtlı öğrenciler, Yüksek
öğretim Kurulunun tespit edeceği esaslar çerçevesinde derslere devam etmek zorundadırlar. 

Yükseköğretim Kurumları, Yükseköğretim Kurulu kararı ile açıköğretim veya ekstern öğretim programları 
uygulayabilirler. 

Açıköğretim ve ekstern öğretim yöntemleri, uygulaması, devam, değerlendirme, sınav ve diğer esaslar ile 
açıköğretimdeki öğrenim süresi, Yükseköğretim Kurulu tarafından düzenlenir. 

Açıköğretim programlarının yayınlanmasında TRT imkânlarından yararlanmak üzere bu kurumla işbirliği 
yapılır.» 

MADDE 18. — 2547 sayılı Kanunun 45 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
<4Madde 45. — 
a) öğrenciler Devlet yükseköğretim kurumlarına, esasları Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edi

len sınavla girerler. Sonuçların değerlendirilmesinde adayların ortaöğretimdeki başarıları dikkate alınır. Or
taöğretim kurumlarını birincilikle bitiren adaylar kendileri için yükseköğretim kurumlarında ayrılacak kon
tenjanlara, tercih ve puanları göz önünde tutularak yerleştirilir. 

Yükseköğretim kurumlarına öğrenci seçiminde adayların ortaöğretim süresindeki başarıları Yükseköğretim 
Kurulunun uygun göreceği şekilde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından geliştirilecek bir yön
temle ek bir puan olarak tespit edilir ve yükseköğretim kurumlarına giriş sınav puanlarına eklenir. 

Bir mesleğe yönelik programlar uygulayan liselerin mezunları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirle
necek aynı alanda bir yükseköğretim kurumuna girerken, başarı notları ayrıca tespit edilecek bir katsayı ile 
çarpılmak suretiyle değerlendirilerek giriş sınavı puanlarına eklenir. 

b) Yükseköğretim Kurulunca düzenlenen esaslara göre belli sanat dallarında üstün kabiliyetli olduğu tes
pit edilen öğrenciler, ilgili dalda eğitim yapmak kaydıyla yine bu esaslar içerisinde belirlenecek özel yön
temlerle yükseköğretim kurumlarına alınabilirler. 

c) Türk Ceza Kanununun ikinci Kitabının Birinci Babında yer alan Devletin şahsiyetine karşı cürümler 
sebebiyle hüküm giyenler Yükseköğretim Kurumlarına giremezler.» 

MADDE 19. — Tasarının 19 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 20. — 2547 sayılı Kanunun 47 nci maddesine aşağıdaki (e) ve (f) fıkraları eklenmiştir. 
«e) öğrenciler üniversitenin laboratuvar, kitaplık, spor, yurt, kafeterya ve diğer tesislerinde üniversite 

bütçesinden saat başına ücret ödenmek kaydıyla, Devlet Memurları Kanunu, İş Kanunu, Sendika Kanunları 
ve sosyal güvenlikle ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabi olmaksızın ve sözleşme ile çalıştırılabilirler. Bu 
ödemelere ilişkin hususlar her yıl bütçe kanunlarında gösterilir-

f) Hazırlık sınıfı dışında, beş yıllık eğitim - öğretim programlarını kapsayan bir sürenin sonunda tüm 
sınavların başarılmış olması şartıyla, bir yıllık staj dönemlerinde yaptıkları hizmetler karşılığı olarak ilgilile
re verilecek ödenekler bütçe kanunlarında gösterilir. Bu durumda staj yapan öğrencilere asgarî ücret düze
yinde ücret ödenir.» 

MADDE 21. — 2547 sayılı Kanunun 56 ncı maddesine (g) fıkrası eklenmiştir. 
«g) Bir üniversitenin bütçesinden diğer bir üniversitenin bütçesine yıl içerisinde bütçe fasılları arasında 

aktarma yapılması için ilgili rektörlerin görüşü ve Yükseköğretim Kurulunun önerisi üzerine Maliye Bakanı 
yetkilidir.» 

MADDE 22. — 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki hüküm eklenmiştir. 
«Ancak tıp, diş hekimliği ve sağlık bilimleri dışında kalan alanlardaki birimlerin hazırladıkları ve uygula

dıkları proje çalışmalarına katkıda bulunanlardan öğretim üyesi dışındaki görevlilere döner sermayeden 
Yükseköğretim Kurulunun tespit edeceği esaslar çerçevesinde yapılacak ödemeye üniversite yönetim kurulu
nun önerisi ile rektörlükçe karar verilir.» 

MADDE 23. — 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 
«EK MADDE 2. — Vakıflar, kazanç amacına yönelik olmamak şartı ve bu kanunda gösterilen usul ve 

esaslara uymak kaydıyla yükseköğretim kurumları veya bunlara bağlı birimlerden birini veya birden fazla
sını kurabilirler.» 

«EK MADDE 3. — Vakıf veya vakıfların yetkili yönetim organlarının yükseköğretim kurumu kurma 
ile ilgili kararı Vakıflar Genel Müdürlüğünün olumlu yazısı ile birlikte ve aşağıdaki belgelerle Yükseköğre
tim Kurulu Başkanlığına sunulur : 
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MADDE 20. — 2547 sayılı Kanunun 47 nci maddesine aşağıdaki (e) ve (f) fıkraları eklenmiştir. 
«e) Öğrenciler üniversitenin laboratuvar, kitaplık, spor, yurt, kafeterya ve diğer tesislerinde üniversite 

bütçesinden saat başına ücret ödenmek kaydıyla, Devlet Memurları Kanunu, İş Kanunu, Sendika Kanunları 
ve sosyal güvenlikle ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabi olmaksızın ve sözleşme ile çalıştırılabilirler. Bu 
ödemelere ilişkin hususlar her yıl bütçe kanunlarında gösterilir. 

f) (Hazırlık sınıfı dışında, beş yıllık eğitim - öğretim programlarını kapsayan bir sürenin sonunda, tüm 
sınavların başarılmış olması şartıyla, bir yıllık staj dönemlerinde yaptıkları hizmetler karşılığı olarak ilgililere 
yapılacak ödemeler bütçe kanunlarında gösterilir. Bu durumda staj yapan öğrencilere asgarî ücret düzeyinde 
ücret ödenir.» 

MADDE 21. — 2547 sayılı Kanunun 56 ncı maddesine (g) fıkrası eklenmiştir. 
«g) !Bir üniversitenin bütçesinden diğer bir üniversitenin bütçesine yıl içerisinde bütçe fasılları arasında 

aktarma yapılabilir. Bu aktarmaya ilgili rektörlerin görüşü ve Yükseköğretim Kurulunun önerisi üzerine Ma
liye Bakanı yetkilidir.» 

MADDE 22. — 2547 sayılı Kanunun 58 inci madde birinci fıkrası ı(a) bendi ile ikinci fıkra aşağıdaki şe
kilde değiştirilerek 3 üncü ve 4 üncü fıkralar eklenmiştir. 

«a) Üst kuruluşlarda, ilgili kurulların önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile; üniversitelerde ve bun
lara bağlı fakülte, enstitü ve yüksekokullar ile araştırma ve uygulama merkezlerinde ilgili yönetim kurulu ve
ya yönetim biriminin önerisi, rektörün olumlu görüşü ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile döner sermaye 
işletmeleri kurulabilir. Verilecek ilk sermayenin miktarı bütçede gösterilir ve kendi gelirleri ile, Yükseköğretim 
üst kuruluşlarında Yükseköğretim Kurulunun kararı ile; üniversitelerde ise ilgili yönetim kurulunun önerisi ve 
rektörün onayı ile artırılabilir. 

c) Kurulacak döner sermaye işletmeleri, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye ve 2490 sayılı Artırma ve Ek
siltme ve İhale Kanunlarına tabi değildir. Döner sermayeden elde edilen ve her yıl sonunda kullanılmayan 
gelir ertesi yılın döner sermaye gelirine eklenir. Malî yılın bitiminden başlayarak dört ay içinde hazırlanacak 
bilanço ve ekleri ile bütün gelir ve gider belgeler denetim için Sayıştay'a, birer örneği de aynı süre içinde Ma
liye Bakanlığına verilüv 

«Her eğitim-öğretim, araştırma veya uygulama birimi veya bölümü ile ilgili öğretim üyelerinin, öğretim gö
revlileri ile araştırma görevlilerinin katkısı ile toplanan döner sermaye gelirlerinin en az yarısı o kuruluş veya 
birimin araç, gereç, araştırma ve diğer ihtiyaçlarına ayrılır. Geri kalan gelirden o birimde görevli öğretim 
üyeleri, öğretim görevlileri ile araştırma görevlileri yararlanırlar; ancak her öğretim üyesi, öğretim görevlisi 
ile araştırma görevlisinin döner sermayeden bir yılda alacağı pay, bir yılda alacağı maaş, yan ödeme ve taz
minat toplamının iki katını geçemez.» 

«Ancak tıp, diş hekimliği ve sağlık bilimleri dışında kalan alanlardaki birimlerin hazırladıkları ve uygula
dıkları proje çalışmalarına katkıda bulunanlardan öğretim üyesi dışındaki görevlilere döner sermayeden Yük
seköğretim Kurulunun tespit edeceği esaslar çerçevesinde yapılacak ödemeye üniversite yönetim kurulunun öne
risi ile rektörlükçe karar verilir.» 

«Yukarıda yazılı kişilerin dolaylı veya doğrudan katkısı olmadan elde edilen döner sermaye gelirlerinin ta
mamı Üniversitenin veya ilgili birimin araç gerek araştırma ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak üzere sarfedilir.» 

MADDE 23. — 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 
«EK MADDE 2. — Vakıflar, kazanç amacına yönelik olmamak şartı ve kanunda gösterilen usul ve esas

lara uymak kaydıyla üniversite ve fakülte hariç yükseköğretim kurumları veya bunlara bağlı birimlerden birini 
veya birden fazlasını kurabilirler.» 

«EK MADDE 3. — Vakıf veya vakıfların yetkili yönetim organlarının yükseköğretim kurumu kurma ile 
ilgili kararı Vakıflar Genel Müdürlüğünün olumlu yazısı ile birlikte ve aşağıdaki belgelerle Yükseköğretim 
Kurumu Başkanlığına sunulur : 
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a) Kurulacak yükseköğretim kurumunun bina, araç gereç ve diğer maddî yapıları ve malzemelerinin hazır 
bulunduğunu veya bunların sağlanması için yeteri kadar bir meblağın tahsis edildiğini gösterir belge, 

b) Kurulacak yükseköğretim kurumunun her çeşit işletme ve diğer cari masrafların en az % 20'sini kar
şılayacak bir paranın, malın, ekonomik değeri olan bir hakkın veya bir gelirin mevcut olduğunu ve buna tah
sis edildiğini gösterir belge, 

c) Kurulacak yükseköğretim kurumunun malî ve idarî konularda uygulayacağı esasları belirten taahhüt 
belgesi.» 

«EK MADDE 4. — Askerî ve emniyetle ilgili eğitim kurum veya birimleri vakıflar tarafından açılamaz.» 

«EK MADDE 5. — Vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumunun, vakıf yönetim organı dışında, beş 
kişiden oluşan bir yönetim kurulu bulunur. Yönetim kurulunun bir üyesi Millî Eğitim Bakanlığı, bir üyesi 
Yükseköğretim Kurulu, üç üyesi de Vakıf idare uzvu tarafından beş yıl süre ile atanır. Süresi biten üyeler 
yeniden atanabilirler. 

Yönetim Kurulu, vakıf yükseköğretim kurumunun tüzelkişiliğini temsij eder. Kurul yöneticisine uygun 
gördüğü ölçüde yetkilerini devredebilir. Yükseköğretim kurumunda görevlendirilecek yöneticiler ve öğretim 
elemanları ile diğer personelin sözleşmelerini yapar, atamalarını ve görevden alınmalarını onaylar. Yükseköğ
retim kurumunun bütçesini onaylar ve uygulamaları izler, ayrıca vakıfça hazırlanan yönetmelik hükümlerine 
göre diğer görevleri yürütür.» 

«EK MADDE 6. — Kurulacak kurum vakıf tüzelkişiliği dışında ayrı bir tüzelkişiliğe sahip olur ve bu 
kurumun gelirleri, geçici olarak dahi, hiçbir suretle vakıf mamelekine veya hesaplarına intikal edemez. Vakıf 
yükseköğretim kurumuna doğrudan doğruya bağış ve yardım yapılabilir. 

«iEK MADDE 7. — Kurulacak yükseköğretim kurumu, bu Kanunun 56 ncı maddesinde yer alan malî 
kolaylıklardan ve muafiyetlerden istifade eder.» 

«EK MADDE 8. — Vakıfça kurulacak yükseköğretim kurumlarındaki akademik organlar, Devlet yüksek
öğretim kurumlarındaki akademik organlar gibi düzenlenir ve öğretim elemanlarının nitelikleri Devlet Yük
seköğretim kurumlarındaki öğretim elemanlarının niteliklerinin aynıdır. Devlet yükseköğretim kurumlarında 
çalışmaları yasaklanmış veya disiplin yoluyla bu kurumlardan çıkarılmış kişiler, vakıf yükseköğretim kurum
larında görev alamazlar.» 

«EK MADDE 9. — Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının eğitim - öğretim esasları öğretim süreleri, öğ
renci hakları (askerlik dahil) ile ilgili esaslar bakımından bu kanun hükümlerine tabidir.» 

«EK MADDE 10. — Vakıflar tarafından kurulacak yükseköğretim kurumları çalışmalarını devlet yük
seköğretim kurumlan gibi, her ders yılı sonunda Yükseköğretim Kuruluna sunarlar. Bu kurumlar Yüksek
öğretim Kurulunun gözetim ve denetimine tabidirler.» 

«EK MADDE 11. — Vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumlarında, beklenen eğitim - öğretim düze
yinin yetersizliğinin Yükseköğretim Kurulunca tespit edilmesi ve durumun düzeltilmesi için gerekli uyarı ve 
önerilerin sonuçsuz kalması halinde bu kurumun faaliyeti Yükseköğretim Kurulunca durdurulur.» 

«EK MADDE 12. — Vakıf tarafından bir üniversiteye bağlı olmadan kurulacak fakülte veya başka 
yükseköğretim Ikrumunda akademik kurul senatoların yönetim kurulu üniversite yönetim kurulunun, en yük
sek düzeydeki yönetici rektörlerin yetkisini kullanır ve görevlerini yapar.» 

«(EK MADDE 13. — Bu yükseköğretim kurumlarının kapatılması veya birleştirilmesi ilgili vakıfların 
yönetim kurulunun teklifi veya doğrudan bu Kanundaki esaslar içinde Yükseköğretim Kurulu kararı 
ile olur.» 
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(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

a) Kurulacak Yükseköğretim Kurumunun bina, araç, gereç ve diğer maddî yapıları ve malzemelerinin hazır 
bulunduğunu veya bunların sağlanması için yeteri kadar bir meblağın tahsis edildiğini gösterir belge, 

b) Kurulacak Yükseköğretim Kurumunun her çeşit işletme ve diğer cari masrafların en az % 20'sini kar
şılayacak bir paranın, malın, ekonomik değeri olan bir hakkın veya gelirin mevcut olduğunu ve buna tahsis 
edildiğini gösterir belge, 

c) Kurulacak Yükseköğretim Kurumunun ve bunlara bağlı kuruluşlar ve birimlerin adlarını bildiren belge 
ile kurumun malî ve idarî konularda uygulayacağı esasları gösteren taahhüt belgesi.» 

«EK MADDE 4. — Tasarının Ek 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

«EK MADDE 5. — Tasarının Ek 5 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

«EK MADDE 6. — Tasarının Ek 6 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

«EK MADDE 7. — Tasarının Ek 7 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

«EK MADDE 8. — Tasarının Ek 8 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

«EK MADDE 9. — Tasarının Ek 9 uncu madesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

«EK MADDE 10. — Vakıflar tarafından kurulacak Yükseköğretim kurumları çalışmalarını devlet Yükseköğ
retim kurumları gibi, her ders yılı sonunda Yükseköğretim Kuruluna sunarlar. Bu kurumlar Yükseköğretim 
Kurulunun gözetim ve denetimine tabidirler.» 

«EK MADDE 11. — Vakıflarca kurulacak Yükseköğretim kurumlarında, beklenen eğitim-öğretim düzeyi
nin yetersizliğinin Yükseköğretim Kurulunca tespit edilmesi ve durumun düzeltilmesi için gerekli uyarı ve öne
rilerin sonuçsuz kalması halinde bu kurumun faaliyeti Yükseköğretim Kurulunca durdurulur.» 

«EK MADDE 12. — Vakıf tarafından bir üniversiteye bağlı olmadan kurulacak Yükseköğretim Kuru
munda akademik kurul senatoların yönetim kurulu üniversite yönetim kurulunun, en yüksek düzeydeki yöne
tici rektörlerin yetkisini kullanır ve görevlerini yapar.» 

«EK MADDE 13. — Tasarının Ek 13 üncü madesi Komisyonumuca aynen kabul edilmiştir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 487) 



— 34 — 

(Hükümetin Teklifi) 

«EK MADDE 14. — Va'kıflarca kurulacak yükseköğretim kurumlarının eğitim ve öğretim alanları göz 
önünde tutularak fiziksel yapı, araç - gereç, öğretim, yönetim kadrosu ve diğer akademik konular Yüksek
öğretim Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.» 

GEÇİCİ MADDE 1. — izlediği eğitim - öğretim programlarını en çok dört dersten başarısız olma dı
şında tamamlayan ve 1977 yılından bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar yükseköğretim kurumları ile iliş
kisi kesilen veya ilişkisi kesilme durumuna gelenlere 1985 yılı sonuna kadar açılacak sınav dönemlerinde 
her ders için iki sınav hakkı tanınır. Ancak, bu gibiler öğrencilik haklarından yararlanamazlar. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Kısmî statüden devamlı statüye geçmek üzere bu Kanunun yayımından itiba
ren altı ay içinde başvuran öğretim üyeleri 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesindeki şartlara tabi olmadan 
devamlı statüye üniversite yönetim kurulunun olumlu görüşü ve relktörün kararı ile geçirilebilirler. 

MADDE 24. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 25. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakara 

Başbakan Yardımcısı 
Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
S. R. Pasin 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/ Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Adalet Bakanı 
R. Bayazıt 

Maliye Bakam 
A. B. Kafaoğlu 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı 
Prof. Dr. K. Kılıç turgay 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

İmar ve İskân Bakanı 
Prof. Dr., A. Samsunlu 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H.t Bayülken 

Millî Eğitim Bakara 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. A. Bozer 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
M.i Turgut 

Köy İş. ve Koop. Bakara 
M. R. Güney 

7 B 4 . 1983 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
F. İlkel 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S» Side 
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(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

«EK MADDE 14. — Tasarının Ek 14 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — İzlediği eğitim-öğretim programlarını son iki sömstr (iki yarı yıl) dışında başarıyla 
tamamlayan veya bu programı en çok dört dersten başarısız olma dışında tamamlayan ve bu sebeplerle 1977 
yılından bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yükseköğretim Kurumları ile ilişkisi kesilen veya ilişkisi ke
silme durumuna gelenlere 1985 yılı sonuna kadar açılacak sınav dönemlerinde her ders için iki sınav hakkı 
tanınır. Ancak, bu gibiler öğrencilik haklarından yararlanamazlar. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Kısmî statüden devamlı statüye geçmek üzere bu Kanunun yayımından itiba
ren altı ay içinde başvuran öğretim üyeleri 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesindeki şartlara tabi olmadan 
üniversite yönetim kurulunun olumlu görüşü ve rektörün kararı ile devamlı statüye geçirilebilirler. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 2547 sayılı Kanunun 41 inci madde
si uyanınca görevlendirilenler bu Kanunun 15 inci maddesi gereğince görevlendirilmiş sayılırlar. Gerek bun
lar, gerekse 2547 sayılı Kanunun. 40 inci maddesinin (b) fıkrasına göre görevlendirilenler bu Kanunun 
15 inci maddesine göre harcırah alırlar. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Gelişmekte olduğu, Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen bölge yükseköğre
tim kurumlarında toplam üç yıl öğretim elemanı olarak görev yapmış doçentlerin önceki ve kendi kurumla
rında açık bulunan profesörlük kadrolarına bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra beş yıl içinde açıla
cak kadrolara başvurmaları mümkündür. 

t 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren dört yıl süreyle, bölüm başkanlığı ve 

daha alt birim yöneticiliklerine, kısmî statüde çalışan öğretim üyeleri de atanabilirler. 

MADDE 24. — Tasarının 24 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Tasarının 25 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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TC 
Danışma Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Muhasebe Müdürlüğü 1 Temmuz 1983 
Sayı : 10-2797 

Konu : 1982 Malî Yılı Gider Kesinhesap cetveli. 

Danışma Meclisi Hesaplarını inceleme ve Sayıştay Komisyonu Başkanlığına 

Danışma Meclisi 1982 Malî Yılı Gider Kesinhesap cetveli tanzim edilmiş, İçtüzüğümüzün 137 nci mad
desinin gereği yerine getirilmek üzere ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Ord. Prof. Dr. Sadi IRMAK 
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AtRE KODU : 02 YASAMA ORGANI 
KURULUŞUN ADI : «Danışma Meclisi» 

BÜTÇE YILI : 1982 

Ö D E N E K L E R 
Senesi içinde eklenen 

K O D L A R 

•0*2 a) S S 

İlla 
Öl 

01 

001 

001 

100 
110 
120 
140 
150 
160 
180 
190 
200 
210 
220 
240 
300 
320 
330 
340 
350 
360 
380 
390 
400 
410 
440 
460 
470 
490 
500 
510 
520 
530 
590 
800 
810 

600 

610 

A Ç I K L A M A 

11 
01 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 

Üst yönetim ve araştırma 
PERSONEL GİDERLERİ 
Aylıklar 
Sözleşmeli personel giderleri 
Sosyal yardımlar 
Ek çalışma karşılıkları 
Tazminatlar ve ödüller 
Tedavi yardımı ve cenaze giderleri 
Diğer personel giderleri 
YOLLUKLAR 
Yurt içi geçici görev yollukları 
Yurt içi sürekli görev yollukları 
Yurt dışı geçici görev yollukları 
HİZMET ALIMLARI 
Ulaştırma giderleri 
Taşıma giderleri 
Tarifeye bağlı ödemeler 
Kiralar 
Makine, teçhizat, demirbaş, alım. ve büyük onarım. 
1050 sayılı Yasanın 48 inci mad. 
Diğer hizmet alımları 
TÜKETİM MALLARI VE MALZEME ALIMLARI 
Kırtasiye, baskı ve yayın giderleri 
Elektrik, su ve havagazı giderleri 
Özel malzeme alımları 
Savunma alım ve giderleri 
Diğer tüketim malları ve malzeme alımları 
DEMİRBAŞ ALIMLARI 
Büro malzemeleri alımları 
Büro makineleri alımları 
Yangından korunma malzemeleri alımları 
Diğer demirbaş alımları 
DİĞER ÖDEMELER 
Vergi, resim ve harçlar 

Makine, teçhizat alımları ve- büyük onarımları 

MAKİNE, TEÇHİZAT ALIBLARI VE BÜYÜK 
ONARIMLARI 
Taşıt alımları 
YASAMA HİZMETLERİ 
YASAMA HİZMETLERİ 

Bütçe ile 
verilen ödenek 

Lira 

170 186 000 
170 186 000 
167 186 000 
167 1.86 000 
151 775 000 
66 000 000 

500 000 
25 941 000 
33 675 000 
23 750 000 
1 908 000 

1! 000 
2 050 000 
1 500 000 
500 000 
50 000 

4 451 000 
3 000 000 

20 000 
100 000 

1 001 000 
300 000 
20 000 
10 000 

7 390 000 
4 000 000 
300 000 

1 840 000 
250 000 

1 000 000 
1 500 000 
750 000 
450 000 
50 000 
25Q 000 
20 000 
20 000 

Bütçe 
Kanununun 

verdiği yetki ile 
Maliye Bakan
lığınca verilen 

Lira 

11 400 000 
11 400 000 
li: 400 000 
11! 400 000, 
11 400 000 
9 000 000 

150 000 

500 000 
1 000 000 
750 000 

Genel ödenek 
toplamı 
Lira 

181 586 000 
181 586 000 
178 586 000 
178 586 000 
163 175 000 
75 000 000 

650 000 
25 941 000 
34 175 000 
24 750 000 
2 658 000 

1 000 
2 050 000 
1! 500 00Q 

500 000 
50 000 

4 451 000, 
3 000 000 

20 000 
100 000 

1 001 000 
300 000 
20 000 
10 000 

7 390 000 
4 000 000 
300 000 

1 840 000 
250 000 

1 000 000 
1 500 000 
750 000 
450 000 
50 000 
250 000 
20 000 
20 000 

Nakten 
ödenen veya 
emanete alı

nan harcamalar 
Lira 

162 437 164 
162 437 164 
160 537 164 
160 537 164 
153 373 420 
72 680 303 

650 000! 
21 966 240 
32 177 986 
24 158 485 
1 740 406 

373 720 
ri!52 650 
22U 070 

1 244 272 
893 562 

6 000 
124 800 
216 185 

3 725 
4 966 179 
2 975 974 

130 775 
961 534 
108 000 
789 896 
579 573 
235 084! 
146 315 

2 00(0 
196 174 

Yıl 
sonunda iptal 

edilecek ödenek 
Lira 

119 148 836 
119 148 836 
18 048 836 
18 048 836 
9 801 580 
2 319 697 

3 974 760 
1 997 014 

591 515 
917 594 

1 000 
1 676 280 
1 347 350 

278 930 
50 000 

3 206 728 
2 106 438 

120 000 
94 000 

876 200 
83 815 
20 000 
6 275 

2 423 821 
1 024 026 

169 225 
878 466 
142 000 
210 104 
920 427 
514 916 
303 685 
48 000 
53 826 
20 000 
20 000 

3 000 000 
3 000 000 

228 676 000 42 000, 000 

3 000 000 
3 000 000 

270 676 000 

1 900 000 
1 900 000 

231i 166 603: 

1 100 000 
1 100 100 

39 509 397 

04 

001 Yasama hizmetleri 
100 PERSONEL GİDERLERİ 
110 Aylıklar 

•130 İşçi ücretleri 
140 Sosyal yardımlar 
170 Ödenekler 
180 Tedavi yardımı ve cenaze giderleri 
200 YOLLUKLAR 
210 Yurt içi geçici görev yollukları 
240 Yurt dışı geçici görev yollukları 
400 TÜKETİM MALLARI VE MALZEME ALIMLARI 
480 Temsil, ağırlama, tören, fuar ve tanıtma giderleri 

HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMA
YAN TRANSFERLER 
SOSYAL TRANSFERLER 

204 676 000 
103 139 000 

987 000 
3 150 000 
84 000. 000 
13 400 000 
16 000 000 
1 000 000 
15 000 000 
8 000 000 
8 000 000 

2 937 000 

42 000 000 
15 000 000 

27 000 000 

246 676 000 
118 139 000 

987 000 
3 150 000 

İlli 000 000 
13 400 000 
16 000 000 
1 000 000 
15 000 000 
8 000 000 
8 000 000 

2 937 000 

229 519 949 
115 774 702 

— 
. — 

109 829 600 
3 915 647 

93 250 
93 250 

— 
1 553 404 
1 553 404 

2 158 453 

17 156 051 
2 364 298 
987 000 

3 150 000 
1 170 400 
9 484 353 

15 906 750 
906 750 

15 000 000 
6 446 596 
6 446 596 

778 547 

05 

421i Memurların öğle yemeğine yardım 
950 Sosyal transferler 

422 Dernek, birlik, kuruluş san. 
950 Sosyal transferler 

BORÇ ÖDEMELERİ 

1 300 000' 

100 000 

1 300 000 

100 000 

1 300 000 

17 000 83: 000 
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