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1. — Vefat eden Danışma Meclisi Üye
leri Mustafa Yücel ve Aydemir Aşkın'ın ruh
larını taziz ve saygı duruşu. 

2. — Kâzım Öztürk'ün, 20 - 21 Tem
muz 1983 tarihinde Pazar - Fındıklı yöresin
de vukubulan, büyük can ve mal kaybına 
neden olan afet nedeniyle gündem dışı ko
nuşması. 

3. — Ermenilerin aleyhimize kongreler 
yapmasına izin veren İsviçre Devletiyle yurt 
dışındaki görevlilerimizin şehit edilmelerine 
yardım eden Fransız Devleti Meclislerine Da
nışma Meclisinin protestolarının iletilmesine 
dair Kamer Genc'in önergesi. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
1. — 6 Kasım 1981 Gün ve 2547 Sayılı 

Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Madde
ler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı, Danış
ma Meclisi Üyes'i Ze,ki Çakmakçı ve 15 Ar
kadaşının Aynı Kanunun 58 inci Maddesinin 
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Sayfa 
İkinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Ka
nun Teklifi ve Danışma Meclisi Üyesi Muzaf
fer Sağışman ve 13 Arkadaşının, Yükseköğre
timin Son Sınıfında, 4 Yıl Süreli Olanların 3 
üncü Sınıfında, 4 Yıldan Uzun Süreli Olan
ların 4 ve 5 inci Sınıfında Bulunup Başarı
sızlık Dolayısıyla Belge Alan öğrencilere Ye
niden imtihan Hakkı Verilmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Anayasa, Bütçe-Plan, Millî 
Eğitim komisyonları raporları. (1/670, 2/93, 
2/25) (S. Sayısı : 487) 628:650,652:670 

2. — Devlet İhale Kanunu Tasarı ve Ba
yındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm 
ve Tanıtma ve iktisadî İşler komisyonları 
raporları. (1/25) (S. Sayısı : 483) ' 651 

3. — 27 Temmuz 1967 Tarihli ve 926 Sa
yılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Ba
zı Fıkralar ile Bir Ek ve Bir Geçici Madde 
Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ile Aynı 
Kanunun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi
ne ve 121 inci Maddesinin (e) Bendinin Yü
rürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Tasa
rısı ve Bütçe - Plan; Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri komisyonları raporları. (1/623, 1/729) 
(S. Sayısı : 499) \ 651:652 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
1. — Beşir Hamitoğulları, Federal Almanya'daki 

Türk işçilerinin sorunları ve özellikle geri gönderil
meleri konularında gündem dışı bir konuşma yaptı. 

2. — Danışma Meclisi Başkanlığının 1982 Malî 
Yılı Kesinhesapları Hakkında Danışma Meclisi He
saplarını inceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu, 
Gelen Kâğıtlardan Gündeme alınarak, Genel Ku
rulun bilgisine sunuldu. 

3. — Hava Kuvvetleri Komutanı ve Millî Gü
venlik Konseyi Üyesi Orgeneral Tahsin Şahinkaya' 
nın, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 
Kanun Teklifi ve Atatürk Kültür Merkezi Alanı İçe
risinde Yer Alacak Bütün Tesis ve Alanların Yöneti
mi Hakkında Kanun Tasarısının maddeleri üzerin
deki görüşmeler tamamlanarak; maddeleri ve tümü 
kabul edildi. 

4 . - 6 Kasım 1981 Gün ve 2547 Sayılı Yüksek
öğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair 

Kanun Tasarısı, Danışma Meclisi Üyesi Zeki Çak
makçı ve 15 Arkadaşının Aynı Kanunun 58 inci 
Maddesinin İkinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi ve Danışma Meclisi Üyesi Muzaffer 
Sağışman ve 13 Arkadaşının, Yükseköğretimin Son 
Sınıfında, 4 Yıl Süreli Olanların 3 üncü Sınıfında, 
4 Yıldan Uzun Süreli Olanların 4 ve 5 inci Sınıfın
da Bulunup Başarısızlık Dolayısıyla Belge Alan Öğ
rencilere Yeniden İmtihan Hakkı Verilmesine Dair 
Kanun Teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler tamam
lanarak; maddeleri üzerinde bir süre görüşüldü. 

25 Temmuz 1983 Pazartesi günü saat 14.00'te 
toplanmak üzere Birleşime saat 19.00'da son verildi. 

Turhan GÜVEN 
Başkan 

Başkan vekili 

Erdoğan BAYIK 
Kâtip Üye 

M. Talât SARAÇOĞLU 
Kâtip Üye 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. Yükseköğreim Personel Kanunu Tasarısı. 

(1/743) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.7.1983) (Millî Eği
tim (Esas); Bütçe - Plan komisyonlarına : 8.7.1983) 

2. Belediye Kanunu Tasarısı. (1/744) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 7.7.1983) (Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri (Esas); Bütçe - Plan; Adalet komisyonlarına : 
8.8.1983) 

3.' Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu Tasarısı. 
(1/745) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.7.1983) (Bütçe-Plan 
(Esas); Millî Eğitim komisyonlarına : 8.7.1983) 

4. Osmanlı Arşivinin Günümüze Kazandırılma
sına Dair Kanun Tasarısı. (1/746) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 7.7.1983) (Bütçe-Plan (Esas); Millî Eğitim ko
misyonlarına : 8.7.1983) 

5. Millî Güvenlik Kurulu ve Millî Güvenlik Ku
rulu Genel Sekreterliği (Kanunu Tasarısı. (1/747) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 8.7.1983) (Millî Savunma, İç
işleri ve Dışişleri (Esas); Anayasa; ve Bütçe-Plan ko
misyonlarına : 25.7.1983) 

6. Erciyes Üniversitesi 1982 Malî Yılı Kesinhe-
sap Kanunu Tasarısı. (1/748) (Başkanlığa geliş tarihi : 
21.7.1983) (Danışma Meclisi Hesaplarını inceleme ve 
Sayıştay Komisyonuna : 25.7.1983) 

7. Zülfiye Gürler'e Vatanî Hizmet Tertibinden 
Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı. (1/749) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 21.7.1983) (Bütçe-Plan Ko
misyonuna : 25.7.1983) 

8. Telli Kıran'a Vatanî Hizmet Tertibinden Ay
lık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı. (1/750) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 21.7.1983) (Bütçe - Plan 
Komisyonuna : 25.7.1983) 

9. Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hiz
metlerinin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması; 
Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt içi Alımların 
Yapılması ve Eğitim Görecek Yabancı Askerî Perso
nel Hakkında Kanun Tasarısı. (1/750) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 21.7.1983) (Millî Savunma, içişleri ve Dış
işleri (Esas), Bütçe - Plan komisyonlarına : 25.7.19S3) 

10. İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadî 
Kuruluşları Hakkında 11.4.1983 Tarihli ve 60 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 6 ncı Mad
desinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Ka
nun Hükmünde Kararname. (1/752) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 21.7.1983).(Bütçe - Plan Komisyonuna : 
25.7.1983) 

Tezkereler 
11. Gürsel BAŞTAŞ, Burhanettin DOĞAN ve 

Haydar YILMAZ Hakkındaki Ölüm Cezalarının Ye* 
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rine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi. (3/535) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 8.7.1983) (Adalet Komisyo
nuna : 25.7.1983) 

12. Harun KARTAL, Tayfun ÖZKÖK, Ahmet 
Fazıl Ercüment ÖZDEM'IR, Aslan Şener YILDIRIM, 
Saadettin GÜVEN ve Baki ALTIN Haklarındaki Ölüm 
Cezalarının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık 
Tezkeresi. (3/474) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.7.1983) 

Raporlar 
13. Danışma Meclisi Üyesi Recep MERİÇ ve 39 

arkadaşının, Orman Köyleri Halkının Kalkındırılması 
Hakkında Kanun Teklifi ile Danışma Meclisi Üyesi 
Doğan GÜRBÜZ ve 13 arkadaşının, Orman Sınırları 
Dışına Çıkartılan Yerlerin Değerlendirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve Malî işler ve Tarım ve Orman, 
Köy İşleri ve Kooperatifler komisyonları raporları, 
(2/95; 2/121) (S. Sayısı : 493) (Dağıtma tarihi : 
7.7.1983) 

14. Hizmet ye Seyis Erleri Hakkındaki Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu. (1/709) (S. Sayısı : 488) (Dağıtma 
tarihi: 20.7.1983) 

15. 23.4.1981 Tarihli ve 2453 Sayılı Yurt. Dışın
da Görevli »Personele Nakdî Tazminat Verilmesi ve 
Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun Birinci Madde
sine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru. (1/684) (S. Sayısı : 494) (Dağıtma tarihi : 
20.7.1983) 

16. 27 Temuz 1967 Tarihli ve 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine ve Bazı Fıkralar ile Bir Ek ve 
Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasa
rısı ile Aynı Kanunun Bazı Hükümlerinin Değiştiril
mesine ve 121 inci Maddesinin (c) Bendinin Yürürlük
ten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Bütçe -
Plan; Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri komisyon
ları raporları .(1/623, 1/729) (S. Sayısı: 499) (Dağıtma 
tarihi : 20.7.1983) 

17. Türkiye Cumhuriyeti ile.Tunus Cumhuriyeti 
Arasında Hukukî ve Ticarî Kararların Tanınması ve 

Yerine Getirilmesine İlişkin Sözleşmenin Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Rapo
ru. (1/665) (S. Sayısı : 490) (Dağıtma tarihi: 21.7.1983) 

18. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalya 
Cumhuriyeti Arasında Deniz ve Hava Taşımacılığın
dan Sağlanan Gelirlerin Çifte Vergilendirilmesini Ön
leme Anlaşmasının Onaylanmasına Dair Kanun Tasa
rısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu. (1/660) (S. Sayısı : 491) (Dağıtma tarihi : 
21.7.1983) 

19. 7 Aralık 1962 Tarihli ve 128 Sayılı Muvaz
zaf Subay ve Askerî Memurlara Verilecek Elbise, ve 

• Teçhizat Hakkında 4608 Sayılı Kanuna Ek Kanunun 
Birinci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu. (1/689) (S. Sayısı : 495) (Dağıt
ma tarihi: 21.7.1983) 

20. Topraksu Genel Müdürlüğü Yatırımlarım 
Geri Ödeme Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan ve Ta
rım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler komis
yonları raporları. (1/677) (S. Sayısı : 496) (Dağıtma 
tarihi: 21.7.1983) 

21. Danışma Meclisi Üyesi Abdullah Asım 1Ğ-
NECİLER'in Yasama Dokunulmazlığı Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Danışma Meclisi Anayasa ve 
Adalet Karma Komisyonu Raporu. (3/578) (S. Sa
yısı : 497) (Dağıtma tarihi : 21.7.1983) 

22. Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhu
riyeti Arasında Sosyal Güvenlik Hakkında Anlaşma 
ve Eki Nihaî Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savun
ma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/647) 
(S. Sayısı : 492) (Dağıtma tarihi : 22.7.1983) 

23. Danışma Meclisi Üyesi M. Velid KORAN 
ve 49 Arkadaşının, Kanser İlaçları ile tnsülinin İthal 
ve Dağıtımının Türkiye Kızılay Derneği Monopolüne 
Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sos
yal İşler Komisyonu Raporu. (2/9)1) (S. Sayısı : 504) 
(Dağıtma tarihi : 22.7.1983) 

• • » ' I I 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Vefik KITAPÇIGIL 

KÂTİP ÜYELER : Ali Nejat ALPAT, A. Güngör ÇAKMAKÇI 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Danışma Meclisinin 
133 üncü Birleşimini açıyorum. Çoğunluğumuz vardır, 
görüşmelere başlıyoruz. 

III. - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — Vefat eden Danışma Meclisi Üyeleri Musta
fa Yücel ve Aydemir Aşkın'ın ruhlarını taziz ve saygı 
durusu. 

BAŞKAN — Meclisimizin bayram tatili döne
minde evvela değerli arkadaşımız, basın ailesinin ağa-
beyisi, büyük yazar, faziletli insan Mustafa Yücel'i 
kaybettlik; daha sonra,. Meclisimizin seçkin üyesi, eko
nomist, yazar ve hatip arkadaşımız mümtaz insan Ay
demir Aşkın'ı ebediyete yolcu ettik. Her iki değerli 
üyemizin aramızdan ve dünyamızdan zamansız ayrıl
malarından duyduğumuz acı tahammül edilecek gibi 
değildir, büyüktür. 

Şu anda bize düşen vazife, bu arkadaşlarımızı rah
metle anmak, aziz hatıralarını yaşatmak ve mübarefc 
ruhları önünde saygı ile eğilmektir. 

Danışma Meclisi olarak kendi bünyemizdeki ıstı
rabımıza, bu ay içinde meydana gelen müessif olay
ların acıları da eklendi. Bu olaylarda kaybettiğimiz 
vatandaşları da saygı ile anmadan geçmek mümkün 
değildir. 

Değerli üyeler; 

Belçika'da Ermeni teröristlerin menfur tecavüzle
ri sonunda idarî ataşemiz Dursun Aksoy'un şehadeti-
nin acısı içimizde ayrı bir sızı olmuştur. Buna, Paris 
Havaalanındaki katliamın kurbanlarının elemi eklendi. 
Peşinden, Amasya ilinin Yenli Çeltek Ocağındaki gri
zu patlaması sonucu hayatlarını kaybeden fedakâr 
işçilerimizin kederi içimizde derin bir yara açtı. Ri
ze'deki sel felaketi sonunda meydana gelen büyük ka
yıp ile iki trafik kazasında çok sayıda yitirdiğimiz ta
lihsiz ziraat işçilerinin üzüntüsü, kanayan yaralarımızı 
derinleştirdi. 

Değerli üyeler; 
Bir ayın yarısı kadar kısa bir sürede hastalık ve 

ecelin aramızdan aldığı iki arkadaşımızın dışında, bu 
kadar büyük facianın üst üste gelmesinin çeşitli ne

denleri vardır. Bu nedenler arasında, vatandaşın, res
mî ve özel kuruluşların ihmalleri ve hataları mev
cuttur. Bunların giderilmesi için Devlet olarak, Hükü
met olarak, resmî ve özel kuruluşlar olarak zaman 
kaybetmeden gerekenin mutlaka yapılacağına artık 
inanmak İstiyoruz. 

Değerli üyeler; / 
Tanrı'nın milletimizi bu çok acı olayların benzer

lerinden ve beterlerinden korumasını niyaz ediyorum. 
Kaybettiğimiz çok değerli iki arkadaşımızın ve diğer 
aziz vatandaşlarımızın hatıraları ve mübarek ruhlan 
önünde tekrar saygıyla eğiliyor, Türk Milletine, aile
lerine ve sizlere başsağlığı dileyerek, Yüce Meclisi 
saygı duruşuna davet ediyorum. 

(Saygı duruşunda bulunuldu) 
BAŞKAN — Teşekkür ejderim. 

2. — Kâzım Öztürk'ün, 20 - 21 Temmuz 1983 ta 
rihinde Pazar - Fındıklı yöresinde vukubulan, büyük 
can ve mal kaybına neden olan afet nedeniyle gündem 
dışı konuşması. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; gündeme geçmed'-". 
evvel, Sayın öztürk'ün gündem dışı bir konuşmısı 
var, buyurun Sayın öztürk. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin değerli üyeleri; 

Başkanımızın ifade buyurdukları gibi, çok kısa bir 
tatilde ve felaketlerle dolu bir zaman geçirdikten son
ra huzurunuzu bir başka felaket nedeniyle işgal et
miş bulunuyorum. 

Rize'nin Pazar ve Fındıklı ilçelerinde 20 Temmuzu 
21 Temmuza bağlayan gece saat 23.00'de başlayıp, 
yer yer devamlı olarak sabahın saat 04.00'üne kadar 
devam eden; benzerine ender rastlanır fırtına ve sağa
nak; büyük maddî hasar yanında, artmasından hâlâ 
kaygı duyduğumuz 27 hemşerimin hayatına kıymış-
tır. Yüzlerce yıl önce tesis olunan ve halen kullanılan 
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kabristanları sürükleyen, imparatorluk döneminde taş
tan inşa edilmiş kemer köprüleri yıkan bu felaket; 
uyuyan insanları evleriyle birlikte ve bir anda ölüle
rinin sürüklendiği çamurlu sulara garketmiştir. 

Can kaybı yanında, fındık ve çay bahçelerini, elek
trik ve su şebekelerini tahrip eden, hayvanları telef 
eden, tüm tesisleri yok eden böylesi bir felaketin ıstı
rabı; Hükümetin, bizzat Başbakanımızın yakın ilgi
siyle teselli bulmuştur, tmar ve İskân Bakanımızın 
afet bölgesindeki yönlendirici direktif ve çalışmaları, 
başta valimiz olmak üzere tüm kamu görevlilerinin 
geceli gündüzlü gayretleri, felaketzede vatandaşların 
ıstırabını dindirmeye yönelik Devletin tüm imkânla
rının nasıl seferber edildiğini içinde ve yerinde biz
zat yaşadım. Bu vesileyle Hükümetimize teşekkürleri
mi ve şükranlarımı sunmak istiyorum. 

Felaket bölgesini oluşturan Çağlayan, Sümer, Mo-
dasari ve Hemsin dereleri boyunca yer alan köylerin 
su ve elektrik şebekeleri tahrip olmuş, yolları tanın
maz ve kullanılmaz hale dönüşmüştür. Bu köylerin. 
hayvanları telef olmuş, fındık bahçeleri yer yer yok 
olmuş, asıl önemlisi, yöre halkının yegâne geçim ara
cı olan ve yeniden yetiştirilmesi dört - beş yıllık zaman 
isteyen çay bahçelerinin kırmızı tepeciklere dönüşme
sidir. 

Sayın üyeler; 
Tesellimiz, felaketin dar bir alanı kapsamına al

masıyla cari kaybının görülmeden anlaşılması im
kânsız afetin büyüklüğüyle orantılı olmayan azlığın
da toplanmaktadır. Bu ölçüde olmasında, derin vadi
lerin oluşturduğu ormanlık sahada meydana gelen 
fırtına ve sağanak sonucu çıkan büyük gürültünün 
uyanık tuttuğu, pratik zekaya dayalı, ani karar ver
me yeteneğine sahip felaketzedelerin bizzat aldıkları 
önlemlerin payı büyük olmuştur. Bir örnek olarak, 
Fındıklı'nın Sümeryalı mevkiindeki turistik gazino
nun üst katında yatan ve mahsur kalan personelin, 
gazinonun sulara gömülmesi sırasında zifiri karanlık
ta ve çok kısa bir süre içerisinde aralarında bulunan 
şefleri tarafından halatla sarkıtılarak mutlak bir ölüm
den kurtarılmasını vermek istiyorum. 

Yörenin büyük problemi ulaşımdır. Felakete ma
ruz köylerin yollan, ya heyelan, ya akarsuların sü
rüklemesi sonucu belirsiz hale gelmiş veya sel yatak
larına dönüşmüştür. Teknik imkân ne olursa olsun, 
bu yolların kısa sürede açılması beklenemez. Üzüle
rek ifade edeyim ki, Sayın İmar ve İskân Bakanımız, 
can kaybı büyük olan Fındıklı'nın Aslandere, Pazar' 
in Akbucak gibi köylerine tüm gayretlere rağmen 
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ulaşamamıştır. Yörenin özelliği gereği hayvan gü
cünden yararlanamayan bu bölgede helikopterlerin 
ineceği bir alan bulmak da* imkânsızdır. Bu neden
ledir ki, felaketin üçüncü gününde hastanelere ula
şamamış kırık, çıkıklı yaralılar mevcuttu ve bunlar 
insan sırtında taşınıyordu. 

Sayın üyeler; 
Sözlerimi yöre halkının, felaketzedelerin ihtiyaç 

ve isteklerini dile getirerek noktalamak istiyorum. 
Felaketin ortaya koyduğu tahribat ve eksikler, baş

langıçtaki sürat ve dikkat içinde sürdürülmeli ve so
nuç ilgililerce sıkıca kontrol olunmalıdır. 

Ayrıca, Ziraat Bankasına ve kooperatiflere olan 
borçlar, felaketzedelerin üretken hale gelmesine değin 
ertelenmelidir. 

Yıkılan veya oturulmaz hale gelen evlerini yeni
den yapmak veya onarmak isteyenlere, formaliteye 
boğulmadan yeterli para sağlanmalı; bağış yoluyla, 
mümkün görülmemesi halinde faizsiz ve uzun vadeli 
kredi biçiminde verilmelidir. 

Telef olan hayvanların Devletçe tazmini düşünül
melidir. 

Tahrip olan çay bahçelerinin yeniden tesisi ve ge
lir getirir hale gelmesi için gerekli bütün önlemler 
mutlaka alınmalıdır. 

Her ilkbaharda yeniden onarıma muhtaç hale ge
len ve yetersizliğini bu felaketin sergilediği yörenin 
köy yolları, aynı zamanda çay üretim yolu olduğu 
dikkate alınarak, iklim şartlarına ve toprak yapısına 
uygun bir teknolojiyle uzun süre korunacak biçimde 
yeniden yapılmalıdır. 

Sayın üyeler; 
Bu duygu ve düşüncelerle milletimize başsağlığı, 

vefat edenlere Tanrı'dan rahmet, yakınlarına metanet 
dileyerek, Genel Kurula saygılar sunuyorum. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 

3. — Ermenilerin aleyhimize kongreler yapmasına 
izin veren İsviçre Devletiyle yurt dışındaki görevlile
rimizin şehit edilmelerine yardım eden Fransız Devleti 
Meclislerine Danışma Meclisinin protestolarının iletil
mesine dair Kamer Genc'in önergesi. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Sayın Genc'in bir 
önergesi var, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Mukaddes vatanımıza parçalama amacını güderek 

göz diken emperyalist güçlerin maşaları Ermenilerin 
emellerine yataklık eden ve bu iğrenç emellere her 
türlü kolaylığı sağlayan, kendi ülkelerinde Ermenile-
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kaygı duyduğumuz 27 hemşerimin hayatına kıymıştır. 
Yüzlerce yıl önce tesis olunan ve halen kullanılan 
re aleyhimize kongreler yapılmasına izin veren İsviç
re Devleti ile yurt dışında bulunan müdafaasız vatan
daşlarımıza alçakça saldırarak ve şehit ederek insan
lık suçu işleyen Ermeni canilere büyük yardımlar ya
pan ve canileri cezalandırmayan Fransız Devleti Mec

lislerine, Danışma Meclisimizin en sert biçimde pro
testolarının iletilmesine karar verilmesini arz ederim. 

Kamer GENÇ 
BAŞKAN — Sayın Genc'in bu isteğinin yerine 

getirilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Başkanlık Divanı kararınızı yerine getirecektir. 

IV. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 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
çı ve 15 Arkadaşının Aynı Kanunun 58 inci Maddesi
nin İkinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Teklifi ve Danışma Meclisi Üyesi Muzaffer Sağış-
man ve 13 Arkadaşının, Yükseköğretimin Son Sını
fında, 4 Yıl Süreli Olanların 3 üncü Sınıfında, 4 Yıl
dan Uzun Süreli Olanların 4 ve 5 inci Sınıfında Bu
lunup Başarısızlık Dolayısıyla Belge Alan Öğrencile
re Yeniden İmtihan Hakkı Verilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve Anayasa, Bütçe - Plan, Millî Eğitim ko
misyonları raporları. (1/670, 2/93, 2/25) (S. Sayısı : 
487) (1) 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Gündemin «Kanun 
Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen îşler» 
bölümünün birinci sırasında yer alan Kanun Teklifi
nin görüşmelerine devam ediyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerinde. 
Hükümeti Sayın Müsteşar Bahir Sorguç ve Yük

seköğretim Genel Müdürü Sayın Nazım Çöker tem
sil ediyorlar. YÖK Başkanı Sayın Doğramacı da Ge
nel Kurulumuzdalar. 

Son Birleşimde tasarının 12 nci maddesi üzerinde 
söz isteyen sayın üye olmamış, üç sayın üye soru sor
muş, cevaplar verilmiş, madde üzerinde verilen bir 
önergeye sıra gelmiş ve bu şekilde Birleşim kapan
mış. 

Bu önergeyi okutarak bugün maddenin müzakere
sini tamamlamış olacağız. Önergeyi okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Müzakere etmekte olduğumuz Kanun Tasarısının 

12 nci maddesinin aşağraki şekilde düzenlenerek bir 
fıkra eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Muzaffer SAĞIŞMAN Muhsin Zekâi BAYER 

(1) 487 Sıra Sayılı Basmayazı 7.7.1983 tarihli 
132 nci Birleşim Tutanağının sonuna eklidir. 

«Madde 12. — 2547 sayılı Kanunun 36 nci mad
desinin (a) fıkrasının birinci bendi ile ikinci bendinin 
(b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 
bu maddeye yeni bir (h) fıkrası eklenmiştir. 

Eklenmesi önerilen (h) fıkrası : 
Emekli öğretim üyelerinden çalışmalarında yarar 

görülenler ilgili üniversitenin önerisi ve Yüksek Öğ
retim Kurulunun kararı ile her seferinde bir ders yı
lını aşmamak üzere görevlendirilebilirler. Bu gibiler 
emekli aylıkları ile unvanlarına uygun kadro aylığı
nın 2/3'ünü alırlar.» 

BAŞKAN — Önerge sahiplerinden Sayın Bayer 
siz mi açıklama yapacaksınız?.. 

MUHSÎN ZEKÂt BAYER — Evet Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MUHStN ZEKÂt BAYER — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; 
Sayın Hocam Muzaffer Sağışman'la birlikte ver

diğimiz önerge emekliye ayrılan sayın öğretim üye
lerinin yeniden istihdamı imkânını sağlamak üzere
dir. 

Hepimizin bildiği gibi, özel ihtisas gerektiren öğ
retim üyesi duyulan konularda Türkiye'de eleman 
yokluğu vardır. Bu bakımdan, bu konuda meslekî 
ve engin tecrübesi bulunan profesörlerden, öğretim 
üyelerinden imkân nispetinde faydalanılmasını sağ
lamayı düşünüyoruz. 

Burada emekli öğretim üyeleri idarî görev alma
yacak. Yalnız ders ve araştırma yapmak ve aynı ko
nuda yetişen yardımcı öğretim görevlilerine bir hi
maye yapmak, yeni konuları araştırmak için onlarla 
işbirliği yapmak üzere görevlendirilmesini düşünü
yoruz. 

Biliyorsunuz ülkemizde bugün 27 tane üniversite 
var. Bu üniversiteler dünya araştırma düzeyine eşde
ğerde çalışma yapması için bilgili, tecrübeli ve ile
riye muzaf çalışmaları yaptıracak öğretim görevli
lerine ihtiyaç duymaktadır. Maalesef bugün bu öğ-
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retim görevlileri ihtiyacı tam kadrosu karşılanama
mıştır. 

Bu bakımdan, bizim bu teklifimizi destekleyece
ğinizi umuyor ve istirham ediyoruz. -

ikinci konu; bu teklifimiz bütçeye herhangi bir 
yeni yük getirmeyecek, doğrudan doğruya bir eko
nomi getirecektir. Ayrıca, öğretim görevlilerinin taz
minatları vardır. Emekli olunca bu tazminatları ar
tık almadan ders saat ücreti üzerinden ödeme yapı
lacaktır, yani ikinci bir maaş alma konusu da bu öğ
retim görevlileri için olmayacaktır. 

Üçüncü konu ise; bir senelik tecrübeden sonra 
eğer yeni eleman yetişirse bu emekli öğretim görev
lileri yeniden ayrılacaklardır. 

En son olarak şunu da belirtmek istiyorum. Bü
tün dünya üniversitelerinde bu şekilde büyük kariyer 
yapmış, tecrübeli öğretim görevlilerinin masaları, 
kürsüleri, enstitüleri devam eder ve o profesörler ge
lirler orada gene çalışmalarına, devam ederler. 

İşte ülkemizde de bu tip bir çalışmaya imkân sağ
layacak bu teklifi müspe.t karşılayacağınızı umut 
eder, saygılarımı sunarım. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yoktur. 

Sayın Kantarcıoğlu, önerge üzerindeki görüşünü
zü rica edeyim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Önergede mevcut düzenlemeye bir (h) fıkrası ek
lenerek emekli öğretim üyelerinin çalışmalarında ya
rar görülenlerin bilgili üniversitelerin önerisi ve Yük
seköğretim Kurulunun kararı ile her seferinde bir 
ders yılını aşmamak üzere görevlendirilebilmeleri, bu 
gibilere emekli aylıklarının kesilmemek kaydı ile 
atandıkları unvanlarına uygun kadro aylığının 2/3'ünü 
alarak çalıştırılmaları hükmü getirilmektedir. 

Bu önerge bir yönü ile yararlıdır. O da, boş bu
lunan kodraya tecrübeli, emekli bir öğretim üyesinin, 
emekli aylığı kesilmeden atanması; böylelikle üniver
siteye birer yıl dahi olsa yarar sağlanmış olmasıdır. 
Eski emeritüs profesör gibi. Ancak, şu hususlarda te
reddütler olduğu ortaya çıkacaktır : 

1. . Malumunuz olduğu üzere, üniversite öğretim 
üyelerinin emeklilik yaşı 67'dir. öğretim üyelerinin 
erken emekli olmaları ve aynı yerde 2/3 aylıkla ça-
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lışmış olmaları personel rejimine ve istihdam politika
sına ters bir işleyiş getirecektir. 

2. İlgililerin erken emekli olmalarına yol açıla
caktır. 

3. Emekli aylıkları kesilmemek kaydı ile çalış
tırmalarla ilgili 11 Öl sayılı Kanuna ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun 4 üncü maddesine ve uy
gulama esaslarına ters yeni bir istihdam şekli ortaya 
çıkacaktır. Dört istihdam şekli dışında memur çalıştı
rılamazın dışında beşinci bir istihdam tarzı ortaya çı
kacaktır. 

4. 2/3 oranındaki aylık genel düzenlemede vekâ
let aylığı olarak kabul edilmektedir. 86 ncı maddede 
vekâlet görevi ve aylık verilmesinin şartları 175 inci 
maddede de ödemelerin nasıl yapılacağı açıkça be
lirtilmiştir. 

Bütçe - Plan Komisyonunun, iki değerli üyesi ta
rafından verilen önergeye bu şekilde katılmak müm
kün değildir. 5 . 1 1 . 19801 gün ve 2333 sayılı Kanu
nun 1 inci maddesine göre kurumlarda bulunan sü
rekli kadrolarda, bu kadrolar karşılık gösterilmek 
kaydı ile emekli aylıkları kesilmeksizin ilgili bakanlı
ğın teklifi üzerine Devlet Personel Dairesinin ve Ma
liye Bakanlığının görüşü alınarak, Bakanlar Kurulu 
kararı ile sözleşmeli çalıştırmak mümkündür. Bunun 
için Komisyonumuz bu önergenin reddi ile bunu çö
zümleyecek yeni bir düzenleme getirmektedir. Düzen
leme aynen şöyledir efendim : Otuz yıl fiilen çalış
mış emekli öğretim üyelerinden çalışmalarında yarar 
görülenler, ilgili üniversitenin önerisi ve Yükseköğre
tim Kurulunun kararıyla 5 . 11 . 1980' gün ve 2333 
sayılı Kanun ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun dördüncü maddesinin (b) fıkrası hükümlerine 
göre sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler. 

Bu problemi, getirilen düzenlemeyi ve sistemi boz
madan çözmesi daima mümkündür. Eğer bu çıktığı 
takdirde ne gibi mahzurlar ortaya çıkar, onları da arz 
edeyim kısaca : 

657 sayılı Kanunun, yukarıda saydıklarımın dışın
da 2/3 verilirse, ki 2/3 vekâlet ücretidir, vekâlet üc
reti olan bir kişi oraya vekâlet eder, yetkilerini aynen 
"kullanır. Halbuki sözleşmeli personel ve bu şekilde ta
yin edilmiş olan bir kişi katiyen bunları kullanamaz: 
Bunu çözmek için 2333 sayılı Kanuna bir madde ek
lendi, orada dendi ki, çünkü yolluk alamazlar, başka 
türlü para alamazlar; bunları alabilmeleri, her türlü 
yetkiyi kullanabilmeleri, not verebilmeleri, sicil vere
bilmeleri için, bunun, 2333 sayılı Kanuna bir madde 
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eklenerek halledilmesi lazımdır, çünkü en modern ve 
en güzelidir; o şekilde olmasında fayda vardır; bunu 
arz ederim efendim. Eğer uygun görüldüğü takdirde 
düzenlemeyi Başkanlık Makamına sunabiliriz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantaırcı-

oğhı. 
Sayın Doğramacı, buyurun efendim. 

YÖK BAŞKANI İHSAN DOĞRAMACI — Sa
yın Başkan; 

Birçoık yetenekleri yanında, özellikte personel re
jiminde çok büyük tecrübesi odan Sayın Kamtaırcıoğ-
lu'nun beyanımdan sonra, belki bazı açıklamalarda 
bulunmak yersiz olur; ama izninizle bir iki konuya 
dokunacağım. 

Şüphesiz, Sayın Komisyon Başkamın im söyledlkle-
ri doğrudur; fakat o takdirde yeni bir müeyyideye 
ihtiyaç yoktur. Çünkü yürürlükteki mevzuat, söz
leşmeli elemanlarım atanmasına imkân vermektedir. 

Dünya üniversitelerinde bir rnikfcaır (kolaylık .ge
tirilmekte olduğumu öğreniyorum. Birçok üniversite
lerde 'emekliye ayrılmış hocalar emeritüs olurlar. 
Bunlar emekli aylıklarımı ahırlar, bazı ödemekleri de 
alırlar ve bunlar uzun süreler tecrübeleriyle mües
seselere hizmet ederler. 2547 sayılı Kamumda .emeıri-
tüs müessesesi yoktur. Bumun da zannediyorum bir 
nedeni bunu şümuillendirmeımektir. Öyle bir mües
sese gelseydi, elbette ki istihdam sistemimize ters dü
şerdi; 'ama dünya üniversiteler rejimine uygun bir 
sistemi getirilmiş olurdu. 

Sayım iki üyenin önergelerinde bir nevi Itahdltli 
bir emeritüs getirildiği anlamu çıkmaktadır. Yani 
personel rejimine uygun değil; ama üniversitelerde 
belli bir yaşa gelmiş ve emekli olmuş olanlardan bir 
kısmının iki süzgeçten geçtikten sonra, bir üniversite
den, biri de Yükseköğretim Kurulundan ve her sefe
rinde birer yıl olmak üzere, bunların istihdamına 
imkân vermektedir. Zammediyorum ki üniversiteler
le İlgili olan bu hususun diğer personel rejimine ay
kırı düşmesi belki bir sıkıntı yaratmayabilir, yalnız, 
izninizle şu arzda bulunacağım, bunlardan emeklilik 
yaş haddi dolayısıyla emekliye ayrılanların yazıl
masında yarar var ve böylece 25 sene hizmette bu
lunanlar ayrılıp bu kolaylıktan yamaıriıanmazllar; fakat 
emeklilik yaşıma gelmiş öğretim üyelerinden bazıları
mın bu rejim© tabi olmaları belki bazı sakıncaları ön
ler. 

Takdir, Yüksek Kurulundur; saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayım Doğramacı, teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Kanfcaırcıoğlu. 
MtLLî E Ğ I T I M K O M I S Y O N U B A Ş K A N I SEL

Ç U K KANTARCIOĞLU — Sayım Başkam, muhte
rem arkadaşlaırıım; 

Sayın YÖK Başkanımın konuşmailanmdıa iki nok
ta dikkatimi çekmiştir; o balkımdan Yüoe 'Heyetinize 
bu konuda bilgi vermek isterim. 

Birincisi, 2333 sayılı Kanunda katiyen tahdit yok
tur. 2333 sayılı Kamunda hem 506 sayılı Sosyal' Si
gortalara tabii, hem de Emekli Sandığı Kanununa ta
bi; bu getirildiği takdirde Ortadoğudan, Boğaziçi' 
nden emekli olmuş hiç bir profesörü çalıştiıiiamıazsı-
mız. Çok dikkat etmek gerekir buna, «Emekli olan
lar, emekli olanlar» deyip 'de Emekli Sandığı men
suplarıyla Sosyal Sigortalar emeklilerimi birbirine 
kaırıştıırmamak lâzım.. Burada bir noksanlık çıkar; bi
rimcisi. 

İkincisi, çok önemli bir nokta; '657 sayılı Dev
let Memurları Kanununda, yani bugünkü sistemde 
üniversitede üniversite personelini sözleştirmell ça
lıştırmak mümkün değildir, yoktur böyle bir kanun. 
657'nim 4 (b) maddesinde, teknik elemaıran çalıştı
rılması, doktorun çalıştırılması ve bir de bir avukatın 
çalıştırılmasına maaş olmamasını gerektiren husus
larda vardır imkân. Biz şimdi bumu bütün üniversi
te öğretim üyelerine getirmek istiyoruz. Hem ge
nel düzenlemeyle beraber üniversiteyi korumak, hem 
de vekâlet deyip de geçmeyellim. Vekâletin şartları 
var; dört istihdam tarzının dışında değil, içimde bir 
istihdam tarzıdır. Kadroya vekâlet ediyor. O bakım
dan, yani bu husus daha yararlıdır derim üniversite 
için ve üniversitede şu anda sözleşmeli çalıştırılacak 
eski mevzuat da yoktur efendim. Sadece 4 (b) nlin 
veyahut da/ üniversite öğretim üyelerimin dışında 657 
ye tabi personel ite ilgili hükümler vardır. Hukuk 
müşaviri üniversite mensubu değildir, genel sekreter 
üniversite mensubudur; fakat 657'ye tabidir. 

Bu .bakımdan, öğretim üye ve yardımcıları sı
nıf inim dışındaki bütün personel ile ilgili olan jnısus-
lar 657 de vardır, öğretim üyeleri için asla yoktur. 
Bu ancak çözebilir ve yerindedir. 

O baıkıimdian arz ediyorum efendim; saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcıoğ-
lu; birimci konuşmamızda, «Genel Kurul tensip eder-
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se, yenliden düzenleriz maddeyi» demek suretiyle bu 
önergeye kısmen mi 'katılıyorsunuz?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Kısmen efendim. 

BAŞKAN — Şöyle yapalım; önergeyi dikkate 
alınmak üzere oylatalım, maddeyi komisyona vere
lim. 

Usul hakkında buyurun Sayın Tutum. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım; 
Emeklilerin yeniden istihdamına ilişkim olıaın bu 

hüküm, eğer uygun görürlerse, Üniversite Personel 
Kanununun. çerçevesinde çözelim. Burada zorunlu 
değil lise. Çünkü o madde başlığıyla bu maddeye ek
lenmek 'isteyen madde biraz çelişkili gibi geldi ba
na. Acaba yanılıyor muyum? Çünkü başlığı tama
men değişik. Dolayısıyla acaba Personel Kanunu 
çerçevesinde çözmek daha isabetli olmaz mı? 

İkincisi, usul yönünden, sayın teklif sahiplerinim, 
önerge sahiplerimin önergeleri bu şekliyle kabul edi
lemez. Sayım Komisyon Bakkamınım söylediği bazı il
ginç 'itirazlar oldu. Dikkatte alınırsa, yeniden düzen
lenecek metim üzerinde de bir katkı getirebiliriz. Bu 
şekliyle acaba şu iki noktada Sayım Komisyon ne di
yorlar? Bumu öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür edenim. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkam; arkada
şımız haklılar, biz zaten maddeyi bunun içim geri al
dık, hallediyoruz. 

İkincisi; Üniversite Personel Kanunu, yani 1135 
sayılı Kanunun yeni şekli Komisyonumuza gelmiş
tir ve Danışma Meclisine sunuillacalktur yakımda. Büt
çe Plan Komisyonunda imcelenecektiir. Yalnız, Üni
versite Personel Kamumu, nedense üniversite perso
nel rejiminim dışında kendimi 'tanıdığı içim ayrı ayrı 
düzenlemelerde çalışma esaslarıma bunu almış, di
ğerlerimi öbür tarafa almış. Yani eskidiem beri yan
lışlık devam ediyor. Omun içim yemi getirilen düzen
lemede de böyle bir şey yok. Çalışma esasları bu 
kanundadır; bu bakıımdan, (h) bölümüne biır madde 
eklemek yararlıdır; arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayım üyeler; önergenin dikkate alınmasını oyla

rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. Maddeyi dikkate alınan önergeyle 
birilikte Komisyona veriyorum. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; mü

saadenizle ben okuyayım efendim, arkadaşlarımla 
bunun üzeninde görüşmeye devam edelim madde
de; biz hazırız efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurun. 
Komisyondan gelen maddeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
36 mcı maddeye eklenecek (h) fıkrasının aşağıda

ki şekilde düzenlenmesi Komisyonumuzca uygum gö
rülmüştür. 

Selçuk KANTARCIOĞLU 
Millî Eğitim Komisyonu 

Başkamı 

«30 yıl fiilen çalışmış emekli öğretim üyelerim
den, çalışmalarında yarar görülenlerle ilgili ünlversi-
tes'inim önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun kara
rıyla 5.11.1980 gün ve 2333 sayılı Kanun iıle 657 sa
yılı Devlet Memurları Kamunu 4 üncü maddesi (b) 
fıkrası hükümlerine göre sözleşmeli alarak çalıştırı-
lahiliHer.» 
BAŞKAN — Önerge sahibi Sayım Bayer, size söz 

verebilirim, buyurum. 

MUHSİN ZEKÂİ BAYER — Maddeyi hazıria-
ma şeklindeki prensibe iştirak ediyorum. Yalnız, 
Devlet Memurları Personel Kanunuyla Yükseköğre
tim Personel Kanunu ayrı ayrı statüler, ayrı ayrı 
timkâmilar ve uygulamalar getirir. Sayın Komisyonun 
hazırladığı metindeki Devlet Memurları Kanunuma 
atıf yapan fıkra, cümle çıkmak şartıyla iştirak edi
yorum efendim. Hükümet zannederim bana iştirak 
edecektir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Kantaırcıoğlu. 
MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; 
Eğer Sayım Bayer 2547 sayılı Kamunu incelemiş 

iseler, bunun 30 ıtane maddesinde 657 ile ilişki kurul
muştur; yabancı uyruklular dahil, hepsi de dahildir. 
Hiçbir mahzur yoktur; arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, Komisyondan gelen maddeyi1 oyla

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

13 üncü maddeyi okutuyorum : 
'MADDE 13. — 2547 sayılı Kanunun 38 inci 

maddesi matlabı ile birlikte aşağıdaki' şekilde değiş-
tirilml'şıtiır. 

«Kamu Kuruluşları ve Vakıflarda Görevlendir -
I me : 
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Madde 38. — Öğretim elemanları : İlgili kurum
ların 'isteği, üniversite yönetim kurulunun uygun 
görmesi ve Yükseköğretim Kurulunun ikaraırı ile, ih
tiyaç duyulan konularda, özlük işlemleri 'kemdi ku-
ruıralaırınca yürütülmek ikıaydıyla, Balfcamlııklardia, Si-
lıablı Kuvvetler ile Türkiye Bilimseli ve Teknik Araş
tırma Kurumu, Adli Tıp Kurumu. Atoım Enerjisi 
Kurumu, Kara Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı, De
niz Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, Hava Kuvvet
leri Güçlendirme Vakfı, Kamu Kuruluşları ve Ka
mu Yararıma çalışan kuruluşlar tarafından kurulan 
vakıflar ie, araştırma - geliştirme kurumüaırı ve di
ğer kamu kuruluşlarında geçici olarak görevlendiri
lebilirler. Görevlendirme kararında, görevlendirile
nin üniversitedeki aylık ve diğer ödemeler ile öteki 
haklardan yararlanıp yararlanamayacakları Yüksek
öğretim Kurulunca tespit edilecek esaslara göre be
lirtilir. 

Yükseköğretim Kurulunun isteği ve ilgili kamu 
kuruluşunun anayı i e yükseköğretim kurumlan ve
ya birimleri1, ilgili adlî mercilerin talebi ile adlî tıp 
mevzuatı çerçevesinde adlî tıp oılayilaırında ve diğer 
adlî konularda resmî bilirkişi olarak görevlendirile
bilirler. 

Öğretim elemanları ile tabi oldukları özel kanun
larında mani hüküm bulunmayan diğer kamu gö
revlileri, yükseköğretim üst kuruluşlarında her se
ferinde altı ayı geçmemek üzere görevlendirilebilir. 
Bunlara kendi kurumlarından alacakılan aylık 
ödenek ve tazminata ek olarak görevlendirildikleri 
kuruluşlar bütçesinden kendi kadro aylıklarının % 
50'si tutarında ek görev ücreti ödenir. 

Bu madde uyarınca görevlendirilen elemanlar ken
di kuramlarından alacakları 'aylık ve ödeneklerden 
başka, görevlendirildikleri kurumlardan alacakları 
ücret ve ödenekleri döner sermayelere yaitırmaık zo
runda değildirler.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Sayın Tutum. 

MAHMUT AKKILIÇ — Soru Sayın Başkam. 
BAŞKAN — Soru ayrı efendim. 
Sayın Tutum, buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
2547 sayılı Kanunun 38 inci madde hükmünün 

değiştirilmek istemen yönü sanıyorum ki, maddenin 
'kapsamının biraz genişlletilmesi dışında başka bir un
suru içermemektedir. Ancak, yazım tekniği bakımın
dan bizim yasalarımızda sık sık rastladığımız bir 

hatayı maalesef yine burada da görmekteyiz. 2547 
sayılı Kanunun 38 inci maddesinin bugünkü şeklin
de bu hata yine devam etmektedir. Hangi kurumlar
da üniversite öğretim üyelerinin çalıştırılacağı söyle
nirken, bazı kurumlar sayılıyor ve ondan sonra «di
ğer kamu kuruluşlarında» deniliyor. Eğer çalıştırılma
yacak kamu kuruluşları var 'ise, aslında omların zik
redilmesi lazım; şunlarda çalıştırılamaz denir; ama 
özellikle çalıştırılabilecek kurumlar kamu kuruluşla
rı ise, kamu kurum ve kuruluşlarında demek sanı
yorum ki, yeterlidir. Bakınız burada 38 inci madde 
«Bakanlıklar» diye başlıyor. Sanki Bakanlıklar ka
mu kurumu ve kuruluşu değil. Sonra «vakıflar» de
niyor ve ondan sanıra «araştırma ve geliştirme ku
rumları» diye devam ediyor. 

Daha evvel bir vesileyle temas ettiğimiz gibi bi
zim idare literatürümüzde «araştırma - geliştirme 
kurumu» diye bir hukukî deyim yok. Araştırma ve 
geliştirme kurumu almaz, böyle isim olmaz. Eğer 
bir kurum hangi maksatla, hangi amaçla kurulmuş
sa 1 İnci maddede yazılıdır, onun hukukî statüsü de 
genellikle kuruluş maddelerinde belirtilir. Oldukça 
muğlak. 

Benim kanımca bu maddeye açıklık kazandırmak 
için, eğer bu maddenin sevk sebebi, özellikle Silahlı 
Kuvvetlere 'bağlı vakıflar ise, bu zikredilebilir. Çün
kü kamu kurum ve kuruluşu kapsamına girmeyebi
lir. Dolayısıyla 38 inci madde yazılırken Silahlı Kuv
vetler vakıflarıyla belki şu ifade de 'kullanılabilir, 
«özel kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşla
rı da dahil, kaımu kurum ve kuruluşlaınnda geçici 
olarak görevlendirilebilir.» denirse sanıyorum iki, bu 
madde daha açık ve daha net olabilir. Çünkü bura
da Tübitak sayılmakta, onun dışında Adlî Tıp Ku
rumu, Atom Enerjisi Kurumu sayılmakta; ama bu
nun dışında da birçok bilimsel kuruluşlar var, araş
tırma yapan kuruluşlar var. Niçin bunlar dahil ol
masın? Bunları zikretmekten kasıt nedir? 

Dolayısıyla eğer benim sözünü ettiğim biçimde 
'kaleme alınırsa 38 inci madde veya Komisyon buna 
ilkece katılırsa, çünkü önerge vererek düzeltmek ço
ğu kez mümkün olamamaktadır. Eğer Komisyonu
muz ilkece katılırsa sanıyorum ki, bu uzun uzun ya
zımı ve özellikle belli, bir kasıtla kaleme alındığı iz
lenimini verecek biçimde yazmaktansa, hukukî ge
leneğe çok daha yakın bir biçimde kaleme almak 
mümkün olur. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
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Sayın Aıkkılıç* siz de sorunuzu sorun; buyurun 
efendim. 

MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, bu 38 inci 
mıaddertin değiştirilmiş şeklinde, birinci paragrafın 
son fıkrasında «Görevlendirme kararında, görevlen
dirilenin üniversitedeki aylık ve diğer ödemeler i e 
öteki haklardan yararlanıp yararlanamıayaoaklaırı 
Yükseköğretim Kurulunca tespit edilecek esaslara, gö
re belirtilir.» 'deniliyor. Bundan ne umuyorlar acaba? 
Niçin böyle bir ayrıcalık getirmek istiyorJlar? Açık
lamalarını rica ediyorum. Çünkü burası muğlaktır. 
İleride çeşitli kompikasyonlara sebep olabilir; teşek
kür ederim. 

Gerekirse, bu şeyin Yükseköğretim tarafından de
ğerlendirme yapılıp yapulaımaıyacağr, oradaki karar 
ilişkisinin çıkarılmasını öneriyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür edenim. 
Buyurun Sayın Doğramacı. 

YÖK BAŞKANI t'HSAN DOĞRAMACI — Sa
yın Bıaşkan; 

Çok çeşitli görevlendirmelerle karşılaşmaktayız. 
Zamıan zaman iki aylık üç aylık görevlendirme ol
duğu gibi, bazen bir elemanı dilci yıl için ve oldukça 
tatmin edici bir ücretle de görevlendirmeler oluyor. 
Arada bu tip değişiklikler olduğu için 'hangisinin ay-
lılklarıiniın devam etmesi, hangisinin aylıksız yalnız 
emekli keseneklerinim devamı suretiyle öbür kurum
da çok daha üstün aylık lalıyorsa oradan alması hu
susudur. Bunu burada bir iıki satırla izah etmek güç. 
Bu hususların kararlarını üniversitelerin de görüşü 
alındıktan sonra Yüksek Öğretim Kurulunca esasları 
tespit edilmesi öngörülmektedir. Denecek ki, şu kıs
tasa uyunca aylığı devam eder, şu kıstaslara uyma
yınca devam etmez esaslardır, uygulamayı elbetteki 
üniversitesi yapacaktır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğramacı. 
Değerli üyeler; madde ile ilgili üç önerge var

dır, okutuyarumlf 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan YÖK Yasa Değişikliği Tıasa-
rısınnn 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının birimci 
satırındaki «ilgili kurumların isteği» ifadesinin «il
gili kurumlar ile kendisinin isteği» biçimlinde değiş
tirilmesini arz ederim. 

Kamer GENÇ 

25 . 7 . 1983 0 : 1 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan YÖK Yasa Değişikliği Tasarı

sının 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının madde 
metninden çıkarılmasını arz ederim, 

'Kamer GENÇ 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan YÖK Yasa Değişikliği Tasa
rısının 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının son 
cümlesinin madde metninden çıkarılarak yerine aşa
ğıdaki cümlenin konulmasını arz ederim. 

Kamer GENÇ 
«Görevlendirilenin ilgili bulunduğu Yükseköğretim 

kurumundaki aylık ve diğer ödemeleri ile öteki haklan 
devam eder.» 

BAŞKAN — Sayın Genç buyurun efendim. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üye
ler; 

2547 sayılı Yasada bu 38 inci maddede bu hü
küm şöyle; «ilgili kurumların isteği üniversite yö
netim kurulunun uygun görmesi ve Yüksek öğretim 
Kurulu kararıyla ihtiyaç duyulan konularda öğretim 
elemanları her türlü hakları saklı kalmak ve kurum
larındaki özlük hakların da yararlanmak kaydıy
la...» diyerek işte diğer kurumlardan yararlanmak 
ilkesini kabul etmiş. Şimdi bu maddenin değiştiril
mesinin anlamını ne gerekçeli bulduk ve ne de bu
rada izan edildi, belki biraz sonra Sayın Hükümetimiz 
veya Komisyonumuz izah edeceklerdir. Benim bura
da verdiğim üç tane önergem var. (Birinci önergem; 
maddenin birinci cümlesindeki ilgili kurumların is
teğinin yanına kendisinin de isteğini esas aldım. 

Değerli üyeler; 

Bu madde ve bundan sonraki maddeler, özellikle 
15 inci madde Yasanın öğretim elemanlarının güven
cesini tamamen ortadan kaldırmaktadır. Eğer biraz 
iyi niyetli olmayan bir yönetimin elinde, öğretim ele
manları artık YÖK'ün emrine girecekler ve onun dı
şında hiçbir zaman doğru dürüst görev yapamayacak
lardır. Ben Sayın Doğramacı'nın bu memlekete bü
yük eserler kazandırdığına inanıyorum; fakat bu YÖK 
Tasarısıyla veya getirilen bu YÖK Yasasındaki de
ğişiklikle gerçekten bu memlekete büyük zararlar ge
leceğine olan teşhisimi şimdiden koyuyorum. 

Şimdi bir öğretim elemanı başka bir bakanlıkta 
görevlendirilirken en azından kendi isteğine başvur
mak lazım, yani siz yarına kötü niyetli uygulayıcı 
elinde tutar bir üniversite profesörünü getirir bir 
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bakanlıkta icabında şube müdürünün emrine verebi
lir. yani bu Kanunun ifade ettiği anlam bu. İlgili 
kurulun isteği diyor burada., 

Bu itibarla mademki bir öğretim elemanını, bir bi
lim elamanını alıp da 'başka bir kurumda görevlendi
riyorsunuz, o zaman hiç olmazsa o göndereceğiniz 
öğretim elemanının bir isteğini alalım. Belki gitmek 
istemiyor. Eğer isteği dışında bunu alıp da öğretim: 
müessesesinde başka bir öğretim yerine veya başka 
bir bakanlığa veyahutta maddede sayılan birtakım 
kurullara 'gönderirseniz, o- öğretim görevlisi için bir 
mükafatlandırma değil bir cezalandırma sonucunu 
doğurabilecek bir işlem teşkil etmiş olursunuz. Ba
kın daha sonra, benim ikinci önergemde de madde 
metninden çıkarılmasını talep ettiğim son cümle var; 
görevlendirme kararında görevlendiren üniversitede
ki aylık ve diğer ödemeleriyle öteki haklardan ya
rarlanmayacakları Yüksek öğretim Kurulunca tespit 
edilecek esaslara göre belirtilir. O kadar çok geniş 
idareye takdir hakkı vermektedir ki, yani idare Ah-
mete diyecek ki, ben sana şu hakların muhafazalı
dır, muhafaza etmek suretiyle idareye ve bakanlık
lara, birtakım kurullara git diyecek, 'beğenmediği bi
risine de diyecek ki, sen bütün haklarından yoksun 
kılındın, oraya gideceksin, gitmezsen istifa edeceksin 
diyecek, 

Şimdi getirilen bu metin aslında yasama yetkisine 
de. bir müdahaledir. Yasalarda idareye birtakım tak
dir hakkı ̂  verilirken, bu takdir hakkının da sınırla
rının ve ilkelerinin belirtilmesi lazımdır. Bakın bun
dan sonraki gelecek 14 üncü maddede; «Yurt dışına 
gönderilen öğretim üyelerine aylıklı veya aylıksız izin
li sayılabilirler.» Yani, hangi halde aylıklı izinli sa
yılacak, hangi hailde aylıksız izinli sayılacak. Yine 
bu maddenin son cümlesi de, yani birinci fıkranın 
son cümlesi de idareye hiçbir takdir veya bir kıstasa 
bağlı kalmaksızın takdir hakkını vermektedir. Bu 
itibarla biz bir hukuk devleti olduğumuza göre, hu
kuk devletini de insan hak ve özgürlüklerini belirli bir 
seviyenin altında ilan edilmemesi gerektiğini de kabul 
ettiğine göre, getirdiğimiz kanunlarda da bu ilkelere 
bağlı kalmak zorundayız. Özellikle ben şimdi birin
ci önergemi izah ettim. Benim önergemde öğretim 
elemanı eğer bulunduğu üniversiteden alınıp da bu 
maddede sayılan diğer yerlere gönderilirse isteğine 
başvurulsun, isteği olmayan kimse de gitmesin. Aksi 
halde, bu eskiden olduğu gibi, Emekli ıSandığındaki 
görülen lüzum üzerine emekliye sevk maddesi gibi 
çalışacak ve Yüksek öğretim Kurulu beğenmediği 

bir öğretim elemanını kendi isteği dışında bir bakan
lığa belki bir şube memurunun emrine verecek, gitme
di mi ondan sonra da istifa edecek ve bilim özerkliği 
de kalkacak. O zaman öğretim elemanlarının bilim 
özerkliği de ortadan kalkmış olacak. 

Bu itibarla Sayın Hükümetimiz ve Sayın Ko
misyonumuz zannedersem önergeme katılırlarsa hak
kaniyete uygun bir metin haline geleceğine inanarak 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Genç, diğer önergelerinizi de 
izah edecek misiniz?... 

' KAMER GENÇ — İzah etmedim, sıra ile efen
dim. 

BAŞKAN — Bilahara açıklayacaksınız. 
Değerli üyeler; Sayın Genc'in önergesinin lehinde 

aleyhinde söz isteyen sayın üye?... Sayın Tutum 
aleyhinde, Sayın Erginay lehinde söz almış bulunu
yorlar. 

Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım, bu yanlış 

anlamadıysam Sayın Genç birinci fıkrada ilgili ku
rumun isteği ile kendi isteği ile diyor. 'Bu o kadar 
normal bir şey ki, Yasaya bunu nasıl yazarız?. Buna 
gerek yok. Herhalde Sayın Genc'in tabiî endişelerin
de hakları olabilir, çünkü YÖK sürekli bir şekilde 
yetki konsantrasyonunu temsil eder bir eğilim içinde, 
maazallah ileride ne olabilir diye düşünüyorlar, o ba
kımdan endişelerine saygı duyuyorum; ama bu eski 
üniversiteler kanununda aynen şöyle diyor, «Hükü
metin teklifi Senatonun kararıyla ihtiyaç duyulan hal
lerde üniversite öğretim üyeleri her türlü hakları sak
lı kalmak ve üniversitedeki özlük haklarından fay
dalanmak kaydıyla Devlet Planlama Teşkilatı, Tür
kiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurulu ve ben
zeri kuruluşlarda veya bakanlıklarda geçici süreyle 
görevlendirilebilir.» Tabiî ki, kendi isteği ile Ken
di isteği olmadan bakanlığa müsteşar olarak nasıl gi
der bir öğretim üyesi veya bir vakıfa veya bir bilim
sel kurula zorla gönderilebilir m£... Bu rotasyon 
değil M?.. Bu mümkün olur mu?... Mümkün olmaz. 
Acaba bir başka maksatla kaleme alındığı şeklin
de bir ifade çıkıyorsa, onu düzeltelim. Yoksa, eski 
Üniversiteler Kanununun 46 ncı maddesinin son fık
rası hükmü düşünülürse yürürlükte olanlara göre, üni
versite öğretim üyesi istemeden, herhangi bir ba
kanlığa bir kimsenin zorla müsteşar yapıldığını ve
ya Devlet Planlama Teşkilatında uzman diye görev
lendirildiğini ben hiç hatırlamıyorum; elbet kendi is
teği olacak. Hukuk tekniği bakımından bu madde böy-
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le yazılır diye düşünüyorum. O bakımdan, acaba bir 
haşiv olmaz mı diye karşı çıktım. 

Teşekkür ederim* 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. l 

Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, eski Üniver

site Kanunu tatbikatında buna benzer uygularamalar 
olmuştur. Aslında bu madde, doğrudan doğruya her
hangi bir kurumun talebi üzerine ilgilinin belik bil
gisi dışında da yapabilmek imkânını veriyor; benim 
kanaatim o. Bu itibarla şayet tabiî üniversite adeta 
birleşik kaplar gibidir. Bir tarafta boşalınca öteden 
oraya naklettirmek üniversitelerin tümü bakımın
dan anlamlıdır, yerindedir; Bu yetkiyi alsınlar; fa
kat burada ilgilinin mutlaka kendi arzusunun da bu
na layık olması düşüncesi doğru değildir. 

O itibarla ben, Sayın Kamer Genc'in önergesine 
iştirak ediyorum. Yalnız şu şekilde olmalı. «İlgili ku
rumların veya kendilerinin isteği üzerine...» Burada, 
«Veya» deyince, pekâlâ bir öğretim elemanı başka 
bir kurumda çalışmak bakımından imkân bulabilir ve 
talep eder. Talebi kabul edilmeyebilir, zorla gön
dermek mecburiyeti zaten yok. Görüldüğü üzere, yö
netim kurulunun uygun görmesi ve «Yüksek Öğre
tim Kurulunun kararı ile» diyor. Her ne şekilde olur
sa olsun, neticede bunlara bağlı; fakat bir öğretim 
üyesi şu veya bu sebeple başka bir yerde böyle bir 
geçici görev almak istediği takdirde kendi çalıştığı 
yerin tabiî ihtiyaçlarını karşılamak bakımından her
hangi bir nakise olmamak şartı ile bunu talep edebil
meli. «Ve» değil, «Veya» olduğu takdirde olabilir. 
«Ve» derseniz her ikisi birden olması şartı ortaya 
çıkıyor. Eğer Sayın Genç buna iştirak ederse, kendi
sinin de resen istemesi olur; fakat pekâlâ iligili or
ganlar bunu kabul eder veya etmeyebilir. 

'Bu şekilde konmasında fayda buluyorum. Teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 

İki sayın üyeyi dinledik. Komisyonun görüşünü 
rica ediyorum. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın 'Başkanım; Kamer 
Genç haklılar. Şu bakımdan haklılar; ifadesinin daha 
açıklığa kavuşturulmasını istiyorlar. Belki Danıştay-
daki tecrübelerinden dolayı; çünkü Danıştayda bu tip 
davalar geçmiştir. Danıştayda bilhassa 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesinde 
memurlar kendi istekleri ile nakledilirler; fakat 1897 
sayılı Kanun çıkarken, 1 inci maddesinde şp mad-
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deler aynen, şu maddeler değiştirilerek, yani 12 tane 
kanun hükmündeki kararname bu Meclisten, bura
daki eski Meclisimizden çıkarken bir madde unutul
muştur ve unutulan madde de 74 üncü maddedeki is
tek kelimesidir. Onun için 76 ncı madde ile 74 üncü 
madde birbirine karışmıştır.. 

Eğer 12 sayılı Kanun Hüküımündeki Kararname
nin dedikleri doğru ise, memurun isteği olmadan nak-
lolmaz, eğer 1897 sayılı Kanunun dedikleri doğru ise, 
memur istedikleri zaman istediği yere nakledilebÜir. 
Yani orada memur teminatı kaldırılmıştır. Bu bütün 
Danıştayda dava konusu olmuştur ve benim de ba
şımdan böyle bir olay geçmiştir. Yani bu da bu ko
nuda olmuştur; ama hak yerini bulmuştur. 

Bu bakımdan, Hocam galiba aleyhte konuşan 
Arkadaşımızın lehinde konuştu, onun için Hocama 
katılmak mümkün değil; Sayın Cahit Tutum'un 
konuşmasının lehinde konuştular. Halbuki teklif öy
le değildi, «Ve» değildi, «İle» şeklindeydi; Arka
daşımızın teklifi «Ve» değildir, «İle» dir. Onun için 
önergeye katılıyoruz efendim. Katılıyoruz ve buraya, 
«öğretim elemanları, ilgili kurumlar ile kendisinin is
teği..» diyoruz. Zaten önerge de öyle, 

AKİF ERGİNAY — Oldu, aynı şey. 
BAŞKAN — Önergeye Komisyon olarak katılı

yorsunuz. 
Hükümet olarak katılıyor musunuz?... 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ NA

ZIM ÇÖKER — Evet efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Komisyon olarak öner
geye katılıyoruz efendim, zaten Sayın Arkadaşım bir 
nebze bahsettiler son cümlede de açıklamaya ihtiyaç 
var. O bakımdan eğer ikinci önergelerinde de ko-
nuşmay acaklarsa... 

KAMER GENÇ — Konuşacağım efendim. 
BAŞKAN — Konuşacaklar, ben sordum. 
MÜLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, hiç gereği 
yok. Açıklaması yerindedir, izah etmek istiyorlar; 
biz ona da aynı şekilde katılıyoruz. Aynıdır, kelime 
değişikliğidir efendim, mana bakımından söylüyor
lar. «Manası böyle olsun» diyorlar, manası öyle ol
sun efendim. Aslında o mana hep kanunlarda var; 
ama bu madde eskiden böyle geldiği için devam edi
yor. O bakımdan ona da katılıyoruz efendim. 

Üçüncü önergelerini kendileri açıklasınlar efen
dim. 

KAMER GENÇ — Komisyon katılıyorsa konuş
mayacağım, oylayın efendim. 
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BAŞKAN — Peki ikinci önergeniz ikinci fıkra
nın çıkarılması ile ilgili, idi değil mi?. 

KAMER GENÇ — Onu ayrıca izah edeceğim 
müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — O halde birinci önergeye Sayın Ko
misyon ve Sayın Hükümet katılıyor. 

Kesin oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Sıra ikinci önergenize geldi. 
KAMER GENÇ — İkinci önerge aslında o son 

fıkra ile ilgili onu da oylayın isterseniz. 
BAŞKAN — İkinci önergeniz ikinci fıkra ile il

gili, ikinci fıkranın madde metninden çıkarılması ile 
ilgili. 

KAMER GENÇ — İzah edeyim müsaade eder
seniz. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üye

ler; benim bu çıkarılmasını önerdiğim ikinci fıkra
nın anlamı benim anladığım şekliyle şöyle. 

Şimdi YÖK kendi bünyesi içinde mahkemelerde 
bilirkişilik yapacak kişileri kendisi tayin edecek. 
Adliye herhangi bir konuda bir bilirkişi saptamak 
isterse, önce bu getirilen şekliyle YÖK'e 'bildirilecek 
ve YÖK kendi bünyesi içinden seçtikleri öğretim 
üyelerini devamlı bilirkişi olarak gönderecek. Halbu
ki malumunuz, bu hem öğretim elemanları arasında 
bir haksızlık yaratır, hem de belirli kişilerin devam
lı, belirli davalara gitmesi nedeni ile önceden böyle 
bilirkişilerin belli olması nedeniyle de birtakım sa
kıncaları da doğacak ve doğabilir de. 

Üçüncüsü; bilirkişilik yargılama faaliyetinin bir 
devamıdır ve mahkemeler istediği nitelikte bulduk
ları bilirkişileri kendileri resen tayin etsinler, yani 
bunu niye ille YÖK'e yazacak, YÖK kendisine, şu şu 
adamları ben bilirkişi tayin ettim, sen onları seçe
ceksin demesine gerek yok. Bu bir nevi yargılama 
faaliyetini bağlayıcı bir nitelik de kazanır. O, ada
let hizmetlerinin aynı zamanda sıhhatli yürütülmesi
ne de mani bir hal teşkil eder. 

Bu itibarla ben bu fıkranın madde metninden çı
karılmasını ve zaten bilirkişilik hizmeti bir kamu hiz
meti olduğu için, ilgili mahkeme istediği kişiye ya
zarak şu meselede seni bilirkişi tayin ettim der. Bu
nun böyle mahkemeyi bağlayıcı veyahut da YÖK'ün 
böyle öğretim elemanları arasında bazılarını seçip 
devamlı bu faaliyetlere hasretmesini gerektirecek bir 
sonuç yarattıracak bu durumun adaletsizliği de or
tada olduğu için bu fıkranın kalkmasının daha ya
rarlı olacağına inanıyorum. 

(Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önergenin lebinde aleyhinde söz isteyen var mı?. 
AKİF ERGİNAY — Aleyhinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Önerge aleyhinde konuşmak için 

buyurun Sayın Erginay. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, bilirkişi ta
yini usulü, günümüzde mahkemelerce, ilgili, fakül
te ise fakülte, diğer kurumlarsa diğer kurumlarda, is
men değil, belirli konuda yetkili bir bocanın bir ele
manın, hatta bir tane bile değil üç tane elemanın 
isimlerini isterim. Mahkeme bu isimler üzerinden ken
di bilirkişilerini seçer; usul budur. 

Şimdi, siz bu maddeyi kaldırırsanız, gerçi diğer 
mekanizma yine belki işleyecektir; fakat bu açıklık 
veriyor ve Yüksek öğretim Kurulu" bakımından da 
kimler adliye bakımından daha yetkilidir, onu tes
pit ediyordu. 

Bu itibarla, zannediyorum ki, bu fıkranın kalma
sı faydalıdır. Çıkardığınız takdirde büsbütün anor
mal bir şey olur; bir mercii, bir mahkeme, filan kişi
lerin isimlerini bildirin bilirkişi tayin edeceğiz diye 
yazdığı takdirde, efendim, bizim kanunumuzda böyle 
bir yetki yok, tayin edemeyiz mi diyecektir. 

Bu itibarla, bu Yüksek öğretim Kurulunun iste
ği vesaire önceden de bunlar tespit edilebilir ve bilir
kişi olarak tayini bakımından yerinde olur zannedi
yorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Kantarcıoğlu, bu önerge üzerinde görüşü

nüzü bildirir misiniz?, 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; Danış^ 
tay davalarında bu bir hayli sürtüşmelere sebep ol
muştur. O bakımdan bu maddenin yerinde bir mad
de olduğu görüşündeyiz. Bir örnekle bunu açıkla
mak istiyorum. Danıştay, bir Fransızca, bir İngilizce, 
bir Almanca öğretmenini; Almanca, Fransızca ve 
İngilizce kâğıtlarını okutmak için Millî Eğitim Ba

kanlığından eleman istemiştir. Millî Eğitim Bakanlığın
dan yalnız üç kişi istemiştir; fakat kâğıtlarda, üç ki
şiyi bir yerde oturtturmuştur. Tabiî onlar «öğret
men» deyince; bir tane Fransızcacı var, bir tane Al-
mancacı var, bir tane İngilizceci var; ama Millî Eği
tim Bakanlığının prensiplerine göre de bu tip yazılı 
imtihan kâğıtları üç kişiden daha azına okutulamaz. 
Bunu bilmedikleri yahut da bu bilinmediği için üç ki
şiyi oturtuyorlar, «Nasıl olsa birer tane kâğıt var» 
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diyorlar; üç kişiye (Fransızcacı, Almancacı ve İn-
gilizceciye) Almanca, Fransızca ve İngilizce imtihan 
kâğıtlarını okutturuyorlar. Tabiî, üç kişinin imzasını 
aldıktan sonra da işin halledildiğini zannediyorlar... 

Burada Danıştay bu kâğıdı bir kişiye incelettir-
miştir; bu böyledir ve yapılmıştır, hatta altına da 
geçmiştir, demiştir ki, (Ticaret ve Turizm Yüksek 
Öğretmen Okulunda) «45 aldığından sınıfını da ge
çer.» Halbuki Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen 
Okulunda 80 alması lazım ki, çocuk sınıfını geçsin; 
bir de böyle 'bir ilave yapılmıştır. Bunu Danıştay, 
idare mahkemeleri bilmezler ve vazifeleri de değil
dir; onun doğruluğunu veya geçer - geçemezliğini 
tespit etmektedir. 

Bu bakımdan, YÖK'ün bunu ihtisas sahibi ele
manlar arasında ayarlaması, düzenlemesi ve daha adil 
üir. durumun ortaya çıkması gerekir; bu madde onun
la ilgilidir. Bilhassa «Adlî Tıbbı» da koymakta 'bü
yük fayda vardır. Çünkü, Adlî Tıp mensupları çok 
zor işler yapmaktadır ve Devletin de verdiği çok az 
'bir paradır ve bu yapılamaz da, yani o paraya, o 
iş yapılamaz da; bir balistik muayene veya herhangi 
bir muayene... Bu bakımdan, bu fıkranın madde met
ninde kalmasında yarar vardır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Evet; katılmıyorsunuz. 
Sayın Doğramacı?... 
YÖK BAŞKANI İÎ'HSAN DOĞRAMACI — Sa

yın Başkanım, Komisyon görüşündeyiz; katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim (Sayın Doğrama
cı. 

Sayın Çöker?... 

MlULÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
NAZIM ÇÖKER — önergeye katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çöker. 
Değerli üyeler; Sayın Komisyon ve Sayın Hükü-

.met önergeye katılmıyor. Önergenin dikkate alınıp 
alınmaması hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Önergenin dikkate alın
ması kabul edilmemiştir. 

Sayın Genc'in diğer önergesine Sayın Komisyon 
ve Sayın Hükümet katılıyorlar, ki bu «'Birinci fıkra
nın son cümlesinin metinden çıkarılarak yerine aşa
ğıdaki cümlenin eklenmesi» şeklindedir... 

Sayın Kantarcıoğlu, yeni şekli lütfen okur musu
nuz; son fıkrada «Görevlendirme kararında» denili
yor.^ i 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL-
ÇUK KANTARCIOĞLU — «Görevlendirme kara
rı» ibaresi çıkarılıyor, bu ibarenin yer aldığı fıkra
nın yerine aynen şu geçiyor : «Görevlendirilenin il
gili bulunduğu yükseköğretim kurumundaki aylık ve 
diğer ödemeler ile öteki hakları devam eder.» 

BAŞKAN — Tamamen eski fıkra çıkıyor; bu gi
riyor?... . 

MİLLÎ EĞİTİM 'KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCTCĞIÂJ — Evet efendim; onun ye
rine bu giriyor, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim (Sayın Kantarcıoğ
lu. 

Değerli üyeler; Sayın Komisyon ve Sayın Hükü
met bu önergeye katılıyor... 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım, demin Sa
yın Kantarcıoğlu'nun okuduğu ibareyi bir de siz okur 
musunuz?... 

BAŞKAN — Bir daha mı okuyalım?... 

CAHİT TUTUM — Lütfen efendim. 
BAŞKAN — Peki efendim, okuyorum : «Görev

lendirilenin ilgili bulunduğu yükseköğretim kurumun
daki aylık ve diğer ödemeler ile öteki hakları devam 
eder.» 

CAHİT TUTUM — Tamam efendim. 
BAŞKAN — Evet. önergeyi kesin oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner
ge kabul edilmiştir. 

Şu halde, maddeyi evvela birinci fıkrada yer alan 
«İlgili kurumların isteği» yerine, «İlgili kurumları ile 
kendisinin isteği», tamam tmı Sayın Kantarcıoğlu?... 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Evet efendim. 

BAŞKAN — .... Bu değişiklikle, birinci fıkranın 
son satırını da demin okuduğum şekilde; bu değişik
likle maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum, 

MADDE 14. — 2547 sayılı Kanunun 39 uncu 
maddesinin (c) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«e) Yurt dışında görevlendirilen öğretim ele
manları kendilerine yurt dışı kuruluşlardan burs ve
ya ücret sağlanmışsa, görev yapacakları sürece, ay
lık veya aylıksız izinli sayılabilirler.» 

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

CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, bir sorum 
var, 
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BAŞKAN — Sayın Tutum, soru sormanıza biraz 
/ sonra imkân tanıyacağım efendim. 

iDeğerli üyeler; maddeyle ilgili bir önerge var, 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan YÖK Yasa Değişikliği Tasarı

sının 14 üncü maddesinin Tasarı metninden çıkarıl
masını arz ederim. 

'Kamer GENÇ 
BAŞKAN — Önergenizle ilgili açıklamada bulun

mak üzere, buyurun Sayın Genç. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üye
ler; 

2547 sayılı Yasanın 39 uncu maddesinin bu ko
nuyla ilgili eski metni şöyle; ben, Tasarı ile getirilen 
14 üncü maddeyi kaldırmayı istedim; eğer bu kalkar
sa, yani 2547 sayılı Kanundaki. durum avdet eder. 
Oradaki durum da şöyle: «Yurt dışında görevlendi
rilen öğretim elemanlarına yurt dışı kuruluşlarında 
burs veya ücret sağlanmışsa, görev yapacakları sü
rece sadece maaşlı izinli sayılırlar.» Şimdi burada 
da, «... görev yapacakları sürece, aylıklı veya aylık
sız izinli sayılabilirler.» 

Sayın üyeler; 
Şimdi, bu öğretim elemanlarının yurt dışına gön

derilmeleri ve orada bir doktora yapmaları ve buna 
benzer bir ilmî inceleme yapabilmeleri, gerçekten çok 
külfetli bir durumdur ve birçok Devletlerin verdik
leri burslar da çok cüzidir. Yani bunlarla, özellikle 
bu paralarla idare etmek çok zor bir şey. Bunların 
Yükseköğretim Kurulundaki maaşlarını keserseniz o 
zaman Türkiye'de kalan çoluk çocukları da bir hay
li sıkıntılı duruma düşer veya yurt dışına götürülür-
se. 

Sonra maddenin yazılışında da; «... aylıklı veya 
aylıksız izinli sayılabilirler.» Hangileri aylıklı sayıla
cak, hangileri aylıksız sayılacak; burada yükseköğ
retim kurumunun takdirini neye göre kullanacak?.. 
Burada, yani «Ben istediğim adamı aylıklı göndere
ceğim, istemediğim adamı aylıksız göndereceğim; ce
zalandıracağım» gibi bir sonuç doğuyor. 

O bakımdan, kanunların belirli ilkeleri getirmele
ri lazım. Burada, «... aylıksız izinli sayılabilirler» hük
münün kalkmasını istiyorum. Tabiî kalkıncada, öte
ki hal; herkes de aylıklı izinli sayılacaktır. Bu itibar
la, en adil olanı da budur. Bir üniversite öğretim ele
manı gidip de, hiç olmazsa maddî sıkıntı içine düş
meden kendi eğitimini yapsın ve bugüne kadarki uy
gulamalar da böyle idi. Buraya, bir de böyle bir ce

zalandırıcı hüküm koymak; bence, eğer bu kişilerden 
doğru dürüst bir görev veya doğru dürüst bir ilmî 
inceleme yapmasını istiyorsak, böyle bir cezalandır
mayla bunlardan istediğimiz sanucu alamayız. 

Bu itibarla, bu maddenin kalkmasını ve 2547 sa
yılı Kanunun 39 uncu maddesinin (c) fıkrasının ay
nen muhafazasını istiyorum. 

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

üye var mı?.. Sayın Erginay aleyhinde... 
Buyurun Sayın Erginay. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan; galiba bu
gün biz Kamer Genç'le karşı karşıya murafaada bu
lunuyoruz. 

Üniversite içerisinde 30 senelik bir uygulamacı 
olarak şunu belirtmek isterim ki; bazı hallerde dışa
rıya görevli olarak gönderilenler Türkiye'dekinin bel
ki üç beş misli para alırlar. Bunlara da üstelik Tür
kiye'de aylık vereceksiniz... Bu görülmüş iş değil, ol
maz; ama gittiği işte hakikaten aldığı ücret orada 
kendisine ancak yetecek kadarsa ve Türkiye'de de, 
Sayın Genc'in bahsettiği' gibi, ailesinin ihtiyaçları ge
rektiriyorsa, pekala onu aylıklı göndermek akla uy
gun düşer. 

Fakat, kanunların daima keyfî bir mercek içe
risinde görülmemesi lazım. Eğer itimat ediyorsak, uy
gulayıcıların kendi insiyatiflerine de, olduğu şekil
de, gereği şekilde yerini vermek lazım. Bu itibarla, 
bunun takdirini Yüksek Öğretim Kurumuna bırak
makta da bence büyük fayda vardır. 

«Aylık tamamen verilsin...» O da, Devlet bütçesi 
bakımından mana taşır. Niye vereyim ben tekrar 
fuzulî olarak Devletin şu kadar parasını ayrıca?.. 
Çünkü, bugün Suudi Arabistan'a gidiyor, 400 - 500 
bin lira ücretli olarak çalışıyor; bu zata burada, 
Türkiye'de 100 bin lira daha maaş ver; niye?.. 

Efendim, bu itibarla zannediyorum ki, bu yeni 
gelen şeklin yerinde olması gerekir; ben ona kani-
yim. O itibarla önergenin reddini talep ve rica ediyo
rum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, Sayın Ergi
nay'm bir yanlış açıklaması oldu; bu konuda bir ce
vap hakkı tanır mısınız?.. 

BAŞKAN — Sayın Genç, size bir cevap hakkı 
vereyim; buyurun. 
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KAMER GENÇ — Şimdi efendim, bu Sayın Ho
camız iyi biliyorlar ki, yabancı Devletlerin verdikle
ri burs, mesela Fransız Hükümetinin verdiği burs 
1 500 - 2 000 Franktır. Şimdi, bu 1 500 - 2 000 Frank 
veya 3 000 Frankla yurt dışına gidip de bir doktora 
yapmayı kendisi düşünüyor mu; onu bir öğrenmek 
istiyorum. Yani, böyle 300 - 400 bin lira bir para ke
sinlikle verilmiyor. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Buyurun Sayın Erginay. 
ÂKlF ERGİNAY — Sayın Başkan; «... burs ve

ya ücret» diyor, lütfen ona dikkat etsin. «Ücret» ile 
«Burs» ayrı. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Sayın Tutum?.. 
CAHİT TUTUM — Lehte efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım, bu bir ya
bancı dile tercüme edilse diye şöyle fıkrayı aldım, 
yabancı dile tercüme etsem herhalde bir karikatür 
konusu olabilir. «Aylıklı veya aylıksız izinli sayıla
bilirler.» Ben sadece insaf diyorum, böyle bir huku
kî terminoloji olmaz. 

Devlet Memurları Kanununda hangi hallerde ay
lıksız izin verileceği 108 inci maddede belirtilmiş, bil
gilerini artırmak için yabancı ülkelere gönderilenle
rin hak ve yükümlülükleri 79 uncu maddede belirtil
miş; yani Devlet memurluğunun statüsünde mevcut 
olan belirginlik neden öğretim üyeliği gibi, son dere
ce önemli olan bir kariyer dalında belli edilmesin. 

İdarenin takdiriyle özlük hakları düzenlenemez. 
Bir defa bunu prensip olarak kabul edelim. Demin 
saygıdeğer arkadaşımızın ve Komisyonun büyük bir 
anlayışla katıldıkları önerge oydu. Demin oylattığı-
nız birinci fıkrada gerçekten özlük hakları tamamen 
statü hukukunun konusudur, öyle bireysel kararlarla, 
bir kurumun takdiriyle azalıp çoğalan şeyler değil
dir. Türk hukukunda maalesef bu yöne doğru bir 
kayma da vardır, bunu gözlüyoruz. Özellikle yan 
ödemeler konusunda idarenin takdirine bırakılması 
fevkalade tehlikelidir. Burada da kimin hangi haller
de aylıklı izinli sayılacağı, hangi hallerde aylıksız 
izinli sayılacağı belirtilmemişse, bu idarenin takdiri
ne bırakılmıştır. İdare bu takdir yetkisini kuşkusuz 
sübjektif olarak yerine getirebileceği gibi, bir objek
tif tasarrufla; yani yönetmeliğe de bağlayabilir. Bun
da bir tereddütüm yok; ama tereddütüm bir yasada 
bu şekilde idarenin aslî özlük haklarını ister objektif 
nitelikteki bir yönetmelik düzenlemesine, isterse süb-
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jektif bir kararma terk edilmesi mümkün değildir. 
Eğer tekniğine taalluk eden birtakım ayrıntılar kas-
dediliyorsa, bu mümkündür, öyle düzenlenebilir. Ak
si halde «veya» şeklinde birbirine bağlanmış, «ay
lıklı veya aylıksız izinli sayılabilirler» diye bir huku
kî düzenlemenin mümkün olmadığını düşünüyorum. 

Saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Komisyon, Sayın Kantarcıoğlu, görüşü

nüz?.. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, ge
rek aleyhte konuşan arkadaşımız ve gerekse önerge 
sahibi arkadaşımız; daha önceki uygulama ile şim
diki uygulamayı birbirlerine karıştırdıkları için böyle 
bir durum ortaya çıktı. 

Esasen 4489 sayılı Kanun yürürlükte iken, 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu yürürlüğe girmeden 
önce, şöyle bir sistem uygulanıyordu. Aylıklı, döviz
li, ödenek farklı, yolluklu; aylıklı, dövizsiz, yolluk-
suz, ödenek farksız; aylıklı, dövizli, yolluklu; aylık
lı, dövizli, yolluksuz; ayrıca şimdi aylıksız, dövizli, 
burslu, yolluklu; aylıksız, dövizsiz, burssuz, yolluk
suz. 

Şimdi, bunların ayrı ayrı statüleri vardı. Halbu
ki üniversite öğretim üyeleri bunu istismar ettiler. İs
teyen, istediği üniversiteye rahatlıkla mektup gönder
di, kendilerine mektup geldi, Devletten maaşları. bu
rada kaldı veya Planlamanın verdiği resmî burs; Dev
let itibarını koyuyor burs alıyor Planlamadan, 500 
tane dal bursu alıyor, 300 tane bilmem De Gaulle 
bursu alıyor veya başka bir burs alıyor, bunların 
imtihanla verilmesi gerekirken veya memleketin ih
tiyacına göre vermesi lazım gelirken «kendileri birer 
mektup göndermek suretiyle üniversitelerinden de bu 
izni almak suretiyle gidiyorlar, maaşları burada kalı
yor, yine yollukları oradan geliyor, uçak biletleri 
oradan geliyor ve rahat rahat gidiyorlar, çocukları
mız da burada öğretimsiz kalıyor; sorumlusu yok ve 
bu böyle devam ediyordu. 

Ne zamanki bunların hepsinin yurt dışına çıkma
larına çıkmamalarına Başbakanlık (Hele bilhassa son 
zamanda kontrolü altına aldı) kontrol altına alınca 
döviz sıkıntısı da memlekette zaten başgöstermişti, 
bunu önlemek için 4489 sayılı Kanun yürürlükten 
kaldırıldı ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 
aylıksız izin diye bir bölüm geldi ve ondan sonra da 
bu tip olanlara, hastalıklı olanlara, vesaire olanlara 
verilenler gibi de burslu olanlara diye bir düzenleme 
hazırlanırken, Hükümet, teklif ettiği ve bizde görü-
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şüldükten sonra bu görevlendirmeyi ve yurt dışına 
gitmeyi geri çekti, geri çekince bu maddeyi getirdi. 
Yoksa bu Genel Kurulumuza, gündem meselesiydi, 
gelmişti, çıkıyordu bu Kanun Tasarısı, şimdi düzen
leme getirdiler bize. x 

Arkadaşlarım; 

memurlarında bu konu halledilmiş gibi görünüyor 
bana, kanunla halledilmiş. Neden öğretim üyelerin
de halledilmiyor kanunla?.. Bunu soruyorum. 

Teşekkürler. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Genç, siz de sorunuzu sorun lütfen. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, ben burada 

özellikle ilerideki uygulamalara esas olması bakımın
dan, hangi hallerde, aylıklı, hangi hallerde aylıksız 
gönderilebileceğini, hiç olmazsa anailkeleri itibariyle 
Komisyon veyahutta Hükümet Sözcüsü tarafından 
açıklanmasını istiyorum. 

BAŞKAN —Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Doğramacı. 

YÖK BAŞKANI ÎHSAN DOĞRAMACI — 
Sayın Başkan, 1750 sayılı Kanunda ve 4936 sayılı 
Kanun hükümlerinde «aylıklı veya aylıksız,» deyim
leri vardır. 2547 sayılı Kanunda okunduğu gibi bu 
yoktu, aylıklı vardı. Şimdi bendeniz Sayın Hocam 
Erginay gibi, uzun yıllar bunun iki dönemde de uy
gulayıcısı olarak şunu arz etmek istiyorum. 

Eskiden gidenlere, zaman zaman bir genç doçente 
iki yıl bursla gönderme imkânımız vardı. Hatta «aca
ba daha fazla nasıl yardım yapılır?» Çünkü gittikleri 
yerlerde öğrenimlerini ilerletmek, araştırmalar yap
mak ve bu gibi yerlerde, genellikle Avrupa'da öde
nekler son derece azdır, son derece kısıtlıdır ve on
ların hele aileleri de varsa o parayla geçinmeleri son 
derece müşküldür. 

Öte yandan 2547 sayılı Kanun uygulanmaya baş
ladığı zaman, zaten burada karar YÖK'ün değil, 
tamamen kendi kurumunundur. Bir arkadaşımızı bi
lirim, Suudi Arabistan'a ikili anlaşma dolayısıyla 
kültür anlaşması dolayısıyla oraya görevlendirildi, 
orada (Eşiyle beraber gitti) toplam 18 000 dolar alı
yorlar, bu 4 - 5 milyon lira mı ne eder ayda. ikinci 
yıl için «Bu yıl da uzatılsın» dendi, burada da ihti
yaç var ve kendi müracaat etti, «Emekli aidatını ve
reyim; fakat aylığımı almayayım» diye; fakat Ka
nun mevzuatına aykırı olduğu için «Mümkün değil. 
Ya hiç gitmeyeceksiniz veyahut bunu da alacaksınız» 
dendi. 

O halde yıllar yılı fakülte kurulları, üniversite ku
rulları bunu uygularken, bu demin dile getirilen kıs
taslara dikkat etmişlerdir. Bir sakınca olacağını tah
min etmiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Devlet itibarını koyarak burs veriyor; ama bu
nun yanında öğretim üyeleri bir saatlik bir konfe
rans için veyahutta 15 günlük yevmiye almak sure
tiyle veyahutta 20 sayfa hazırladıkları bir metni, git
mek için beş kişi birden (Tıp alanında daha çok olu
yor bunlar genellikle) bir seminere gitmek istiyorlar 
veya yurt dışında üniversitelerin teklifi üzerine aynı 
kişiler mütemadiyen geliyor. Bu kişilerin, her zaman 
için yurt dışına gitmesine gerek var mı acaba?.. Bun
ları üniversiteler veriyor gerçi, YÖK de vermiyor. 
Yani biraz önceki anlatılanlar gibi, YÖK'ün verdiği 
kararlar değil bunlar. Her üniversite, fakülte, kurum 
yahut üniversiteler yönetim kurulu veriyor. Kişi, 
«Ben aylığımı istemiyorum, aylık kalsın, iki ay müd
detle şurada şu araştırmayı yapıyorum, ben şu tek
lifi aldım, bana falan Devlet burs verecek, kabul 
ediyor musunuz?..» diyor. Bu bakımdan hem Hazi
nenin faydası var burada, hem de üniversite biraz 
daha dikkatli olmak zorunda kalıyor burada. O ba
kımdan önergenin aleyhindeyiz, arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı-
oğiu. 

Sayın Hükümetin ve Sayın YÖK'ün görüşleri ay
nı. 

Önergeye Sayın Hükümet, Sayın Komisyon katıl
mıyorlar. Dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önergenin dik
kate alınması kabul edilmemiştir. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, ben de soru 
sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Hay hay efendim. 
Sayın Tutum, sorunuzu buyurun sorun efendim. 
CAHUT TUTUM — Sayın Başkanım; 
Saygıdeğer Komisyon Başkanının söyledikleri 

kuşkusuz tartışılabilir, herhalde tatbikatta da birta
kım sorunlar çıkarttığı ortada. Yalnız benim anla
madığım, hangi halde aylıksız izinli sayılacak kişi, 
hangi halde aylıklı sayılacak?.. Bu nasıl kararlaştırı
lacak? Kişinin kendi isteğine bağlı mı?.. 

Bir de 79 uncu maddede Devlet Memurları Ka
nununun «Burslu gidenlerin bir yılı aşan müddetle
ri» diyor. Bir yıldan sonrası için aylığını vermiyor de
ğil mi «fendim?.. İkinci sorum da bu; yani devlet 
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AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, bir redak- J 
siyon. 

BAŞKAN — Redaksiyon, yazım hatası. Buyurun. I 
AKİF ERGÎNAY — Efendim, birinci satırdaki 

«fıkra» kelimesinin «bent» olması gerekmez mi?.. 
Gerçi iyi bilmiyorum; ama bazı yerlerinde fıkra di
ye alfabetik ifadeler gösterilmiş; fakat aslında ken- I 
dişi bir fıkradır. Dolayısıyla bu fıkranın «c bendi I 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir» şeklinde galiba dü- 1 
zeltümesi gerekiyor. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, me
tinde başlık şöyledir «Yurt içinde ve yurt dışında 
görevlendirme» 39 uncu madde geçici görevlendir
medir orası, yani başlıktır (a) diye başlıyor fıkra bu { 
da (c) olarak değiştirildiği için efendim. I 

AKİF ERGİNAY — O da benttir. 
BAŞKAN — Fıkra demeyelim bent olarak ifade I 

edelim diyorlar. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL- | 

ÇUK KANTARCIOĞLU — Görevlendirme fıkra 
olarak alınmamış efendim Görevlendirme, yani baş
lık alınmış sadece. Madde, doğrudan doğruya «ge
çici görevlendirme : » diye başlıyor alt satırda «a» 
diye başlıyor, (a) oluyor, (b) var (c) var, (d) var ve 
(e) var. Onun için her biri bir fıkra durumunda. 

AKİF ERGİNAY — Bence değil; ama... 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Metinde bu efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcıoğ-

lu. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... I 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum. I 

MADDE 15. — 2547 sayılı Kanunun 41 inci mad- i 
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 41. — Bu kanun kapsamındaki Devlet I 
yükseköğretim kurumları, çeşitli bilim veya sanat dal
larında ihtiyaç duydukları öğretim elemanlarını, Yük
seköğretim Kuruluna bildirirler. Bu suretle veya doğ
rudan tespit edilen ihtiyacın 40 inci madde hüküm- I 
leri çerçevesinde karşılanamaması halinde ya da lü- I 
zum görmesi üzerine, Yüksek Öğretim Kurulu; ih
tiyaç duyulan öğretim elemanları ve diğer personeli, 
ilgili rektörlerin önerisi üzerine veya doğrudan her 
seferinde bir yarı yıldan az olmamak ve toplam dört I 
yarı yılı geçmemek üzere, kadroları kendi üniversi- I 
telerinde kalmak kaydıyla başka bir üniversitede gö- I 
revlendirebilir. I 

Bu madde hükümlerine göre veya 40 inci madde
nin (b) fıkrası hükmüne göre yapılan görevlendir
melerde tebligat, işten ayrılma, mehil müddeti ve işe 
başlama konularında Devlet memurlarına ilişkin hü
kümler uygulanır. 

Bu madde veya bu kanunun 40 inci maddesinin 
(b) fıkrası hükümlerine göre yapılan görevlendirme
lerde, görevlendirme kararında görev süreleri belir
tilir. Bunlara kendi kadroları ve özlük hakları ku
rumlarında devam etmek kaydıyla görev yapacağı 
kurumun bulunduğu yer ve özelliklerine göre o ku
rum kadrolarında çalışanların yararlandıkları ödenek 
ve diğer haklar ve ayrıca geçici görev yolluğu, görev 
yapacağı üniversite bütçesinden ödenir. 

Bu maddede veya bu Kanunun 40 inci madde
sinin (b) fıkrasında belirtildiği şekilde görevlendiril
dikleri kendilerine tebliğ edilenlerden kanunî süresi 
içinde göreve başlamayanlar istifa etmiş sayılırlar. 
Bu şekilde istifa etmiş sayılanlar, bu hizmeti yerine 
getirmedikçe herhangi bir yükseköğretim kurumunda 
yeniden görevlendirilemezler ve diğer kamu kuruluş
larında veya sermayesinin yarısından fazlası kamu 
kurumlarınca verilen kuruluşlarda çalıştırılamazlar. 

Görevlendirme ve nakil ile ilgili esaslar Yüksek 
Öğretim Kurulunca hazırlanacak yönetmelikle düzen
lenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Sayın Genç, Sayın Kırcalı, Sayın Erginay, Sa
yın Tutum. 

Sayın Tutum sizin önergeleriniz de var... 

CAHİT TUTUM — Maddenin geneli üzerinde 
konuşacağım. 

BAŞKAN — Maddenin geneli üzerinde konuşur
sanız önergeniz üzerinde konuşamazsınız, bunu hatır
latayım. Konuşacak mısınız?.. 

CAHİT TUTUM — Önergem üzerinde konuşa
cağım. 

BAŞKAN — Önerge üzerinde, bilahara. 
Sayın Genç, buyurun efendim. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli- üye

ler; 
Bu 2547 sayılı Kanunun değiştirilen 41 inci mad

desi, eskiden öğretim üyeleri bakımından bazı gü
vencelere sahip bulunmakta idi. Ancak, getirilen ye
ni tasarı ile gerçekten üniversite öğretim elemanları 
için hiçbir güvence bırakmamaktadır, tamamen key
fî uygulamaları ve idarenin takdirini birinci safha
ya çıkarıp, öğretim görevlilerinin bilimsel özerklikleri-



Danışma Meclisi B : 133 25 . 7 . 1983 O : 1 

ni dahi ortadan kaldırabilecek bir niteliğe bürün
mektedir. 

Şimdi bakın okuyoruz : «Bu Kanunun kapsamın
daki Devlet yükseköğretim kurumları çeşitli bilim ve 
sanat dallarında ihtiyaç duydukları öğretim eleman
larını Yüksek Öğretim Kuruluna bildirirler» Burası 
doğru, tamam. Van'da bir üniversite var, onun öğ
retim elemanı ihtiyacı var ve oraya kendi ihtiyacını 
Yüksek Öğretim Kuruluna bildiriyor, «Bu suretle 
veya doğrudan» (bakın bu önemli) «doğrudan» ya 
üniversite bildiriyor; ama üniversite benim öğretim 
elemanı ihtiyacım yok diyor; ama YÖK diyor ki, 
hayır senin ihtiyacını sen bilmiyorsun, ben biliyorum, 
ben sana doğrudan eleman gönderiyorum, işte be
nim Yüksek Öğretim Kurulu üyelerinden güvencele
rini ortadan kaldıran hüküm işte burasıdır. «Doğru
dan», yani YÖK doğrudan Van Üniversitesine ya
hut Erzurum Vilayetinin bir üniversitenin ihtiyacını 
kendisi tespit edecek, «... tespit edilen ihtiyacı 40 in
ci madde hükümleri çerçevesinde karşılanamaması 
halinde yahut da lüzum görmesi halinde» yine YÖK 
lüzum görüyor. 

Şimdi ben, Sayın YÖK Başkanımızdan soruyo
rum ve bizim duyduğumuz da şöyle. Mesela kimya 
öğrencisi olmayan Van Fakültesine kimya profesörü 
tayin edilmiş gitmiş orada iş olmayınca, iki ay boş 
oturmuş ondan sonra istifa etmiş gelmiş. Yani, şim
di bir bilim adamı elbette ki gittiği yerde bir görev 
yapmak ister. Gittiği yerde yapılacak bir görev olma
dığını gördüğü anda kendisini en azından bu yapılan 
işleri de kendisi için bir haysiyet kırıcı olarak kabul 
kabul eder ve mecburen istifa eder ve bu yollarla 
yapılan uygulamalar da çoktur. 

Şimdi eskiden bu 41 inci maddede gerçekten 8 yıl 
kıdemli olan şöyle diyor «fiilen 8 yılını doldurmuş 
olan rektör dekan...» bunları göndermiyordu; aslın
da bunların da göndermeye tabi tutulması, özellik
le Şarktaki birtakım yerlere yetişkin öğretim eleman
larının gönderilmesi bakımından yerinde bir hareket
tir, ben de bunu tasvip ediyorum; ama şimdi bura
da benim en fazla hayret ettiğim bir konu burada 
doğrudan doğruya ilgili üniversitenin kendi ihtiyacı
nı bildirmemesi halinde YÖK'ün senin ihtiyacın var
dır diye buraya öğretim elemanı göndermesi yetkisini 
almasıdır. 

Yine aşağılara geçiyoruz, «rektörlüklerin önerisi 
üzerine veya doğrudan her seferinde bir yarı yıldan 
az olmamak üzere, toplam dört yarı yılı geçmemek 

üzere, kadroları kendi üniversitelerinde kalmak kay
dıyla başka üniversitelere gönderebilirler.» 

Değerli arkadaşlar; 

Muhakkak ki, Devletimizi 12 Eylülden sonra bir
takım yeni düzenlemelere gidiyoruz; ama yani Dev
letin çeşitli kademelerinde 12 Eylülden sonra gelecek 
insanların da bir insan olduğunu unutmayalım. Yine 
kişilere asgarî düzeyde bir güvence vermek zorunda
yız. Böyle ille birtakım kişileri veyahutta kamu per
sonelini birtakım kişilerin tamamen merhametlerine 
veyahutta onların şahsî takdirlerine bırakmak sure
tiyle eğer bir statü içerisine sokarsak bunlar kendi
lerini hiçbir güvence içinde hissetmeyince ne yapa
caktır? Ondan sonra Yüksek öğrenim Kurumundaki 
yönetici kadroya kendisini sevdirenler, onlara yara-
nanlar yerlerinde kalacaklar, öte tarafta belki bilim 
sahasında ve kendi meslekleri sahasında üstün nite
likleri bulunan kişiler; ama karakterleri icabı bazı 
kişilere bu yollarla yaranmak niyetinde olmadıkları 
için ve bunlar yerlerinde sürüneceklerdir ve bunlar 
şimdiye kadar olmuş şeylerdir. 

Bu itibarla kanunları kişilerin iyi veya kötü niyet
lerine göre değil, objektif kıstaslara göre yapılması 
lazım. Bir üniversitede, bir yüksek öğretim kurumun
da eğer ihtiyaç var ise, o yüksek öğretim kurumu 
kendisi bildirsin; ama bunu bildirmiyorsa orada ta
lebe olmadığı halde, orada YÖK'ün tutup da oraya 
sırf ilgili öğretim elemanını istifa etmesi zorunda tut
mak amacıyla onu beğenmediği için tayin yapması 
ne bir hukuk devleti ilkesi ile bağdaşır, ne bir huku
kun genel ilkesi ile bağdaşır, tamamen idarede key
fîliği esas alan bir düzenleme ve tasarruftur. Böyle 
kanunlar kabul ettiğimiz takdirde, yarın da bunlara 
benzer yeni yeni kanunlar gelecektir. 

Bu itibarla kanunlarımızı bir hukuk tekniğine uy
gun ve icabında idareye verilen yetkinin de bir tak
dir hakkının belirli sınırlar içinde kullanılmasının da 
kanunlarda belirtilmesi lazımdır. Bizim Anayasamı
zın 125 inci maddesinde, «İdarenin her türlü eylem 
ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır» «Yargı yet
kisi, idarî eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun 
denetimi ile sınırlıdır» deniyor. Yarın keyfî bir su
rette alınıp da başka bir yere gönderilen öğretim 
elemanı bir yargı merciine başvurduğu zaman, pek
âlâ burada idare diyebilir ki, «Efendim, kanun ba
na sonsuz derecede bir yetki vermiştir ve mahkeme 
olarak sen benim takdir hakkıma belki müdahale 
edemeyeceksin...» Bu itibarla, vatandaşın bu surette 
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yargı yoluna başvurma hakkı da ortadan kalkmış 
olacaktır. 

Bu itibarla benim Sayın Komisyondan istirhamım 
(Bu konuda bir de önerge hazırladım) ya burada ge
çen, «doğrudan» veyahut da «lüzum görmesi üzerine» 
gibi ibarelerin madde metninden çıkarılması veyahut 
da bunun dışında, eğer YÖK'e doğrudan doğruya 
personeli oraya gönderme yetkisi tanınacaksa, bunun 
hangi halde tanınacağının da burada belirtilmesi için 
maddeyi geri almasıdır. Bu getirilen madde, gerçek
ten keyfîliği esas alan, öğretim elemanlarına hiçbir 
güvence tanımayan bir statü içerisine sokulmuştur. 
Bu itibarla maddenin geriye alınmasında büyük ya
rar vardır. 

Saygılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Kırcalı buyurunuz efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş

kan, sayın üyeler, 
Ben, 15 inci madde ile getirilen 2547 sayılı Ka

nunun 41 inci maddesinin dördüncü fıkrası üzerinde 
görüşmek istiyorum. 

Şimdi bu dördüncü fıkrada şöyle bir ifade kul
lanılıyor: «!Bu madde veya bu kanununun 40 inci 
maddesinin (b) fıkrasında belirtildiği şekilde görev
lendirildikleri kendilerine tebliğ edilenlerden kanunî 
süresi içinde göreve başlamayanlar istifa etmiş sayı
lırlar.» 

Şimdi bu maddede, başta bir zarureti ifade ede
rek görevlendirilenler için, o hizmete gitmemeyi ben 
istifa için bir neden olarak kabul ediyorum; ama şim
di 40 inci maddenin (b) bendini okursak (eski haliy
le) öğretim görevlisi buna uymadığı için müstafi te
lakki edilecek, istifa etmiş sayılacak. 

Neymiş bu?.. (2547 sayılı Kanunun 40ı inci 
maddesinin ı(b) bendini okuyorum efendim): «öğre
tim üyeleri, ihtiyacı olan üniversitenin isteği ve ken
di arzuları üzerine ve ilgili yönetim kurullarının gö
rüşü, rektörün önerisi ile Yükseköğretim Kurulu ta
rafından istekte 'bulunan üniversitelerin birimlerinde 
en az bir eğitim-öğretim yılı için görevlendirilebilir
ler.» şimdi bu tamam. Ne burada?.. Kendisi istiyor. 
bu yer, o derece istenen bir yer ki, açık bulunan bir 
öğretim üyeliği kadrosuna yapılacak atamada, aday
ların isteklerinde, eşitlik olduğu durumlarda (demek 
ki bu yer cazip bir yer) birden fazla kişi, dört-bt;, 
kişi burayı istiyor, kaç kişi ise, eşitlik olduğu durum
larda, gelişmekte, olan bölgelerdeki Yükseköğretim 
Kurumlarında toplam en az beş yıl bu şekilde veya 

kadrolu olarak hizmet yapan öğretim üyelerine önce
lik verilir... 

Şimdi kişi, hem istemiş bulunuyor, hem bu kişi
nin istediği yer tercihli bir yer, özellikle tercih edile
cek nitelikleri bulunan kişilerin ataması yapılıyor; 
fakat bu kişilerin gitmeyeceği düşünülüyor şimdi. 
Maddede diyoruz ki: «Bu madde veya bu kanunun 
40 inci maddesinin <b) fıkrasında belirtildiği şekilde 
görevlendirildikleri kendilerine tebliğ edilenlerden 
kanunî süresi içinde göreve başlamayanlar istifa et
miş sayılırlar.» Bu son derece çelişkili bir durum. 

Nitekim, eski kanunda, yani 2547 sayılı Kanunun 
41 inci maddesinin buna muadil fıkrasında, «Bu şe
kilde belirlenen öğretim üyeleri yeni hizmet yerleri
ni...» 40 inci maddenin (b) bendini saymıyoruz bu
rada. Onun için Komisyonumuz ve Hükümetimiz 
bana göre bu ilave ettikleri fıkrada son derece ha
talı hareket etmiş bulunuyorlar. Çünkü, bizzat kişi-
tarafmdan istenen bir yere gitmemeyi tecziye ediyo
ruz. Bunun olasılığı yok. Hatta bu yer öyle ki, 40 
inci maddenin (b) bendi, istemeden öteye bir de ter
cih durumunu yaratıyor. Bu tercih de, «Geri kalmış 
bölgelerde çalışıp beş yılı doldurmuş olanlar tercih 
edilir» deniyor. Bu kişinin gitmemesine imkân var 
mı? Bunu niçin müstafi telakki ediyoruz? Böyle bir 
olasılık yok; bu bir. 

İkincisi; bunun değiştirjlmesi hususunda bir öner
ge takdim edeceğim. 

Bunun ötesinde, fıkraya şimdi aynen devam edi
yoruz: «Bu şekilde istifa etmiş sayılanlar, bu hizmeti 
yerine getirmedikçe herhangi bir yükseköğretim ku
rumunda yeniden görevlendirilemezler ve diğer ka
mu kuruluşlarında veya sermayesinin yarısından faz
lası kamu kurumlarınca verilen kuruluşlarda çalıştı-
rılamazlar.» 

Simdi, Ahmet, Mehmet vesaire profesör, öğretim 
görevlisi, bu hizmete gitmiyor. Şimdi bu hizmeti biz 
açık mı tutacağız ki, bir yıl, iki yıl, üç yıl?.. Böyle 
bir şeyin olasılığı da yok. Ancak bu hizmetin benze
ri, kendisi tekrar bir tayin isteyince yahut kendisinin 
atandığı yere gitmediği takdirde, oraya başka bir ki
şiyi atayabiliriz, o hizmet dolar. «İlle sen gitmedin, 
eğer bir daha istersen ben gene o yeri açacağım, tek
rar oraya atayacağım» gibi ifade anlaşılıyor burada. 

Bu sebeple, fıkranın ikinci cümlesinin şöyle bir 
ifadeye dönüşmesini temenni ediyorum; diyorum 
ki: «Bu şekilde istifa etmiş sayılanlar, yeniden görev 
istemelerinde kendilerine verilecek görevi yerine ge
tirmedikçe....» 
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Artık burada idarenin takdiri giriyor işin içerisi
ne. 

«..getirmedikçe istedikleri görevi atanamazlara 
gibi l(tabiî bu ifade tam kesin bir ifade değil), buna 
uygun, buna muadil bir hükmün getirilmesinde ya
rar olacağı ve uygulamanın sağlanacağını zannediyo
rum. 

Bu hükmün, bu ikinci cümlenin şimidiye kadar 
ne şekilde uygulandığının da (bir emsal varsa eğer) 
açıklanmasını istirham ediyorum. Eğer bu açıklama 
beni tatmin ederse bu cümle hakkındaki önergemi 
tabiatıyla geriye alacağım; fakat birinci cümle husu
sunda muhakak ki ısrarlıyım. Sayın 'Başkanlığa öner
gelerimi sunuyorum. 

Saygılarımla efendim. 
BAiŞIKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 

Sayın Erginay buyurunuz efendim. 
AKÎF ERJGlNAY — Sayın Başkan, kuşkusuz 12 

Eylülden sonra memleketimizin bütün faaliyetlerinde; 
sosyal, siyasal veya Devlet faaliyetlerinde yeni bir
takım görüşlere intibak edilmiştir. Üniversitelerimiz 
eskiden, ben içindeyken, hepimiz de biraz biliyoruz, 
bazı kürsüler kendi normal kadrosunun üzerinde dol
duğu halde başka yere bunlardan herhangi bir kişiyi 
tayin etmek imkânı yoktu, eğer istemezlerse. Türki
ye'mizde mütemadiyen üniversiteler kuruluyordu. 
«Gidin» deniyordu, gitmiyorlardı. Onlar da haklıydı; 
çünkü ailesini vesairesini yerleştirmiş. 

Şimdi, 12 Eylülden sonra sosyal sahada, "doktor
lar sahasında bazı zorlamalar getirildi; memleket ça
pında bir menfaat için. Üniversiteler bakımından da 
buna yön verilmek istendi. Bizim bilgimiz dışında 
çıkmış olan YÖK Kanununda bunları koyduk. Şimdi 
memleketimizde bir fedakârlık bir feragat devri baş
ladı. Yeter ki idare, normal bir istikamette yetkileri
ni kullansın. 

Ben bu bakımdan aslında bu 41 inci maddeyi yerin
de görmek isterim. Yani, memleketin bugünkü koşul
ları bakımından bunu nazarı dikkate almakta faydi 
var; fakat kullanımı normal olmak şartıyla. 

Üzerinde duracağım asıl husus; demin Sayın Kır-
calı̂ nın da temas ettiği sondan bir evvelki fıkradır. 

ıBurada bir defa, «istifa etmiş sayılanlar, bu hiz
meti yerine getirmedikçe...» istifa etmiş olan bir kim
se ayrılmış, bitmiş gitmiştir. Yani istifa etmiş olup da 
böyle bekleyecek mi? O bir. iBu itibarla o cümlenin 
düzeltilmesi lazım, istifa etmiş.. Ertesi gün de, «Efen
dim, ben tekrar geliyorum, bana vazife verin» mi 
diyecek?., istifa eden bir kimse, istifa etmiş olacağı

nı düşünen bir kimse mutlaka başka bir iş bulmuş
tur veya bulacaktır ki bunu yapsın. Dolayısıyla o 
fonksiyonun başkası tarafından görülmesine değgin 
bunun istifasının kabul edilmemesi gibi de bir husus 
nazarı dikkate alınamaz. 

Bu biraz Demoklesin kılıcı, bu darbe hikâyesi, 
yani sen eğer bunları yapmazsan ben seni atarım, o 
kadar atarım ki, sen, Türkiye içerisinde KİT'ler da
hil hiçbir kamu kuruluşunda vazife alamazsın, işte 
burası benim üzerinde duracağım nokta: 

ıBir kamu kuruluşunda görev almasın; ama özel 
hukuk hükümlerine tabi KİT'lerde, sermayesinin ya
rısından fazlası Devlete ait olan kurumlarda niye va
zife almasın? 'Bu Türk vatandaşı, özel hukuk hüküm
lerine tabi bir kuruluş. Eski 2547 sayılı IKanunda bu 
yok, şimdi buraya onu koymuşlar. Yani neredeyse 
aç bırakacağım seni diyor. Canım bırakın gitsin Sü-
merbank, Etibank veya diğer bir KİT'te vazife alır
sa, orada da memlekete hayırlı olur; ama kaçarsa bu 
sefer ben üniversite bakımından diğer fonksiyonları 
gördüremem gibi bir endişe içinde gayet tabiî. 

Bu itibarla, ben eski metindeki şeklin aynen kal
masını düşünürüm. (Kaldı ki, o bile bence yerinde 
değil, istifa etmiş bir kimse üniversiteden kendisine 
taalluk eden hususlar bakımından alırım, almam der; 
fakat diğer Devlet dairelerinde de vazife alamaz de
mek, bu 'Kanunun içinde olmaması gerekirdi, vaktiy
le girmiş; ama biz onu görmedik tabiî öyle çıkmış; 
şimdi onun çıkarılmasını düşünürken, yanında bu 
kez sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan 
kuruluşlarda da vazife alamaz gibi, herhalde birta
kım tatbikat oldu böyle, gitmek istemediler girdiler 
bazı kurumlara, daha doğrusu KİT'lere, vay sen imi 
oraya gidersin, eğer bu şekilde giderse yarın bunlaıa 
Türkiye'de iş verilmez gibi bir hükümde mi getirile
cek bilmem? 

Bu itibarla, o KİT'ler hikâyesinin düzeltilmesini 
tavsiye ediyorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlandı, Sayın 
Kantarcıoğlu cevap sayın üyelere, lütfen. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLİU — Sayın Başkanım, 
5'e yakın önerge var, önergelerle de ilgilidir, iki de
fa konuşmamak için müsaadenizle önergelerin gö
rüşülmesi sırasında arz edeyim görüşlerimi. 

Yalnız bir tek soru soran arkadaşım oldu bana, 
hem de önergesi var, önergesine ayrıca cevap vere
ceğim. 
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Türkiye'de bunun uygulaması vardır ve kendile
ri de Danıştay'da bunun uygulamalarını yapmışlar
dır ve elimde bulunan 2670 sayılı Kanunun ve 657 
sayılı Devlet (Memurları Kanununun değiştirilen 28 
ve 97 nci maddelerinde şöyle hükümler vardır ve 
üniversite de bundan farklı bir şey getirmemektedir. 
Okuyorum efendim, «Çekilen veya çekilmiş sayılan
ların yeniden atanmaları», Bugün Millî Eğitim (Ba
kanlığında, Tarım Bakanlığında eğer ziraaat mühen
disi belli bir bölgeye atanmışsa, o bölgeye gitmediği 
'takdirde ikinci bir müracaatında tekrar görev veril
miyor. Türkiye'de bu uygulama vardır ve devam edi
yor şu anda. 

İkincisi, çünkü elimizde bulunan IKanun da aynen 
şöyledir, eğer vatandaş çekilmişse, istifa etmişse, ya
ni müstafi duruma düşmüşse veya devir teslim yap
madan görevini terk edip gitmişse, bunların ayrı ay
rı suçları vardır: «Madde 97. — Memurların malî 
ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere 94 üncü 
maddesinin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak 
memuriyetten çekilenler bir yıl geçmeden, bu Kanu
na göre çekilmiş sayılanlar ile 94 üncü maddenin 2 
nci fıkrasına uymadan görevlerinden ayrılanlar iki 
yıl geçmeden. 95 inci maddede yazılı zorunlulukla
ra uymayan üç yıl geçmeden. 96 nci maddeye aykırı 
hareket edenler hiç bir suretle Devlet memurluğuna 
alınamazlar.» Arz ederim. 

AKİF ERGINAY — Ama KİT'ler yok orada 
Sayın Komisyon Başkanı? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Maddeyle ilgili önergeleri okutuyorum: 

Danışma 'Meclisi Başkanlığına 
2547 sayılı Yasanın değişik 41 inci maddesinde 

yer alan, «Yada lüzum görmesi üzerine» deyiminin 
madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

(Saygılarımızla. 
Turgut TAN Cahit TUTUM 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 15 inci maddesiyle 

değiştirilen 2547 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin 
4 üncü fücrasında geçen «ve diğer kamu kuruluşların
da veya sermayesinin yarısından fazlası kamu kurum
larınca verilen kuruluşlarda çalıştırılamazlar» ibare
sinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Cahit TUTUM Turgut TAN 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Yasa Tasarısının 15 inci mad
desinin 1 inci fıkrasının 2 nci satırındaki «doğrudan» 
3 üncü satırdaki «ya da lüzum görmesi üzerine» 5 

inci satırdaki «veya doğrudan» ifadelerinin madde 
metninden çıkarılmasını arz ederim. 

Kamer GENÇ 
Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 

YOK Tasarısının 15 inci madde 4 üncü fıkra 2 
nci cümlesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini öne
ririm. 

Saygılarımla. 
Süleyman Sırrı KIRCALI 

«Bu şekilde istifa etmiş sayılanlar yeniden görev 
istemelerinde kendilerine verilecek görevi yerine ge
tirmedikçe istedikleri göreve atanamazlar.» 

Danışma Mclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 487 S. Sayılı Tasarının il 5 in

ci maddesiyle değiştirilen 41 inci maddenin 4 üncü 
fıkrasından 1 inci cümlenin çıkarılarak yerine: «Bu 
madde hükümlerine göre görevlendirildikleri yere 
gitmeyen öğretim üyeleri istifa etmiş sayılırlar,» cüm
lesinin ikamesini öneririm. 

Saygılarımla. 
Süleyman Sırrı KIRCALI 

'BAŞKAN — Sayın Tutum sizin önergenizle baş
lıyoruz, buyurun efendim. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım, bir kaç 
önerge verdiğim için önergeleri bir birine karıştırmam 
söz konusu olabilir, lütfedebilir misiniz bende yok 
efendim? 

BAŞKAN — Fotokopisi geldi daha isabetli ol
du. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım; Sayın 
Profesör Erginay'ın da ehliyetle belirttiği bir nokta
dan hareket ederek bu önergemi savunmak istiyo
rum: 

IBurada dikkatten kaçan iki nokta var; 2547 sayı
lı Kanunun 41 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında 
görevlendirildiği yere gitmeyen öğretim üyesinin asla 
bir dalha kamu hizmetlerinden ebediyen yasaklanma
sını öngören fıkra. Şimdi burada ilginç olan arka
daşlarımızın belki dikkatinden kaçan bir başka hü
küm daha var, bu yalnız öğretim üyeleri için değil 
arkadaşlar, madd metnine dikkat ettiğiniz zaman ga
yet açık bir şekilde bu şekilde istifa etmiş saylanlar kap
samı içerisine düz memurlar da dahildir. Nereden 
çıkarıyorum onu, 1 inci fıkradan. 

Diyor ki, 15 inci madde ile değiştirilen 41 inci 
maddede: '«Yükseköğretim kurumu ihtiyaç duyulan 
öğretim elemanları ve diğer personelin.» Yani yal
nız öğretim üyelerini değil, öğretim elemanları de-
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ğil, hademesinden beyaz yakalı ne kadar çalışıyorsa 
hepsini istediği şekilde eğer gösterdiği yerde çalışmaz
sa, geçici süre ile çalıştırmak üzere, işaret ettiği ye
re gitmezse müstafi sayacak ve bir daha ebediyen 
kamu hizmetlerinde çalıştırmayacak. 

Değerli arkadaşlar; 
Kamu hizmetleri bir statü hukukudur. Kamu hiz

metlerinde yasaklı olmak ya doğrudan doğruya ka
nundan doğan bir niteliksel eksiklikle yahutta cezaî 
bir hükümle mümkün olabilir. Eğer cezaî bir hüküm 
yoksa benim burada üzerinde durduğum Sayın Ko
misyon Başkanının işaret ettikleri gibi, kamu görev
lileri müstafi sayılmaları halinde ancak belirli süre
lerle kısıtlanmaktadır dikkatinizi çekerim, iki yıl gi
bi, üç yıl gibi, bir yıl gibi. Üç yıl geçmedikçe tekrar 
kamu hizmetine dönemez veya iki yıl geçmedikçe mü-
müstafi sayılan bir kamu görevlisi tekrar Devlet hiz
metine, kamu görevine alınmaz der. 

Ebediyen kamu hizmetine alınmama hali, demin 
değinilen maddedeki fıkrayı hatırlatarak, ancak sa
vaş gihi, olağanüstü bir halle fevkalade hallerin hü
küm sürdüğü bir dönemde görevini terk eden me
mur içindir. Böyle bir hal mi var? Bir öğretim üye
si çalışma özgürlüğünü kullanmış, «Gitmiyorum» de
miş ve ondan sonra o tıpkı savaşta görevini terk eden 
memurla hemen hemen eşdeğerde tutulmuş. Daha 
sı var; Devlet Memurları Kanununa göre, ebediyen 
bir kamu hizmetine tekrar kişinin atanmaması sonu
cunu doğuracak olan eylemler ancak bir disiplin ce 
zası sonucu olarak ve özellikle Devlet memurluğun
dan çıkarma cezasıyla tecziye edilmesi halinde müm
kün. Okuyorum ondan bir-iki tanesini: İdeolo
jik veya siyasî amaçlarla kurumların huzur, sükûn 
ve çalışma düzenini bozmak; boykot, işgal ve engel
leme, işi yavaşlatma vesaire bunları tahrik ve teşvik 
etmek; siyasî partiye girmek; savaş ve olağanüstü hal 
veya genel afetlerle ilgili konularda amirlerin ver
diği görev ve emirleri yapmamak; amirine ve mahi 
yettekilere fiilî tecavüzde bulunmak vesaire. Çok ağır 
birtakım eylemler sonucunda kişi, hakkında memuri
yetten ihraç cezası verilirse, 657'ye göre artık bir da 
ha Devlet memurluğunda bu kimselerin kullanılma
sı mümkün olmamaktadır. 

Binaenaleyh, Anayasamızın, özellikle sözleşme 
hürriyetine ilişkin olarak, çalışma ve sözleşme hürri
yetine ilişkin olarak 48 inci maddesi var iken ve özel
likle kamu hizmetlerine girme hakkını düzenleyen 
70 inci madde var iken niteliksel bir kayıp gibi, ya
ni kişi kamu görevlisi olabilmesi için genel hüküm

lerde tespit edilmiş olan asgari hizmete giriş koşulla
rını taşımıyor demek suretiyle kişiyi bir daha kamu 
hizmetlerine almama sonucunu doğuracak herhangi 
bir müeyyide getirilmesi kesenkes mümkün değildir. 
Olmayaki cezai bir hüküm sonucu böyle bir kısıtla
maya maruz kalsın veyahut niteliksel açıdan, yeni
den nitelik açısından üzerinde diyorum; çünkü «Ka
mu görevlerine girmekte hizmetin gerektirdiği nite
liklerden başka bir ayrım gözetilemez» diyor Ana
yasanın 70 inci maddesi. Yani, «öğretim üyesi ola
bilmesi için daha evvel kendisine rotasyonda sıra çık
tığı için gitmeyen o kişinin tekrar memuriyete alın
ması mümkün değildir» demek suretiyle fevkalade 
ağır bir nitelik kaybı sonucunu doğuracak bir müey
yide getirilmesi mümkün değildir. Kaldı ki, Sayın Eı-
ginay Hocanın değindiği gibi, bırakınız genel olarak 
hizmet politikası açısından bir kimseye bir kısıtlama 
uygulayacaksa, olsa olsa o kişinin hizmet görmekte 
olduğu kurumla sınırlı olmak ölçüsünde uygulanabi
lir. O da ancak belki müebbeten olmaz da süre ile 
belki kısıtlanabilir; ama haydi «Müebbet» dediniz, 
çok ısrarlısınız, «Bu rotasyonu ille uygulayacağız, bu
na karşı çıkanlar bir tür görev kaçkınıdır» dediniz, 
ısrar ettiniz; ama o zaman yalnız üniversite görevle
riyle sınırlı tutabilirsiniz. Bunu asla ne diğer Devlet 
dairelerine ne de hele KİT'lere, Kamu İktisadî Dev
let Teşekküllerine teşmil edemezsiniz. 

'Böyle bir düzenleme kesinlikle Anayasanın 48 ve 
70 inci maddelerine uygun düşmez. 'Bunu Sayın Kır-
calı'nın değindiği şekilde ya yumuşatarak kabul et
mek gerekir veyahut tümüyle benim önerdiğim gibi 
tamamen metinden çıkarılması en isabetli olur. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
önergenin iehinde aleyhinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Sayın Kantarcıoğlu, evet, buyurun. 
MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; 
Sayın Tutum haklıdırlar ve Komisyonumuzda da 

bu bir hayli tartışılmış idi; fakat bugünkü getirilen 
geçici maddelerle ve üniversitelerin bugünkü uygu
laması artık katı bir rotasyondan vazgeçilmiş durum
dadır. İhtiyaca göre kişinin gitmesi gerekir, hem de 
Devlet Memurları Kanununa belli bir paralellik sağ
lanması' gerekiyor. Sayın Arkadaşım herhalde şimdi 
yapacağımız düzenlemeyi uygun görürler. 

-Biz, sadece kamu kuruluşlarında şöyle olmak kay
dıyla bir kere şunu çıkarıyoruz efendim; «...veya ser-
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tnayesinin yarısından fazlası kamu kuruluşlarınca ve
rilen kuruluşlara» kelimelerini çıkarıyoruz. Sonra 
yalnız şurasını, 4 üncü fıkrayı okuyorum efendim: 

«Bu maddede veya bu Kanunun 40 inci madde
sinin (b) fıkrasında belirtildiği şekilde görevlendiril
dikleri kendilerine tebliğ edilenlerden kanunî süre
si içinde göreve başlamayanlar istifa etmiş sayılırlar.» 
Bu normal. «Bu şekilde istifa etmiş sayılanlar, bu hiz
meti veya eşdeğer şartlarda ve nitelikteki diğer bir 
'hizmeti yerine getirmedikçe herhangi bir yükseköğ
retim kurumunda yeniden görevlendirilemezler ve 
diğer kamu kuruluşlarında çalıştırılamazlar» şeklindi 
oluyor, «!KtT»i çıkarıyoruz efendim ve orada da 
sayın Genc'in verdiği önerge de «Acaba orası boş 
mu tutulacaktır?..» falan da halledilmiş olacak. Eğe~ 
Van Üniversitesinin bir fakültesine, bir veteriner fa
kültesine bir veteriner tayin edilmiş, bir doçent ta
yin edilmiş, bir profesör tayin edilmiş, gitmiyor ise 
eğer o veteriner fakültesi eşdeğer manada ve sonra
dan başvurduğu zaman orası eğer dolu ise aynı ağa
lıkta, aynı nitelikte başka bir yere verebilmek için 
hem Yükseköğretim Kurulunu, hem de kişiyi mağ
dur etmeme bakımından, onu zor duruma düşürme
mek, kişiyi demode etmeme bakımından böyle bir 
değişiklik yapmak gereğini duyuyoruz efendim. Eğer 
uygun görülürse metni aynen okuyayım. 

'BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Hükümet de aynı görüşte, YÖK de aynı görüş

te. 
Evet, Sayın Tutum, önergeniz üzerinde artık.. 
CAHtT TUTUM — tzin verir misiniz Sayın Baş

kanım?.. 
BAŞKAN — Buyurun tabiî. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım; 
Metnin düzenlenmesi şüphesiz ilk şeklinden çok 

daha ileri. O bakımdan gösterdikleri anlayışa teşek
kür ediyorum; ancak lütfen «diğer kuruluşlara» iba
resini çıkartsınlar. Devlet büyüktür, Devlet bütün da
ireleriyle o kadar insana ihtiyacı vardır- ki, psikolo 
jik olarak bir yere yatkın olmayan kişiyi bir Deyle'c 
dairesinde bırakınız istihdam etsin Devlet, kendi 
kendini kısmasın, kısıtlamasın, «IDiğer kuruluşlara» 
deyiminin çıkarılmasını istirham ediyorum. 

Teşekkürler. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; 
bu konuda kendileri de herhalde buna razı olacak -
lardır. Türkiye'de şu anda Türkçe öğretmeni çok 
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vardır, tarih öğretmeni çok vardır, Fransızca öğret
meni, Almanca öğretmeni çok vardır; fakat İngiliz
ce öğretmeni, beden eğitimi, resim, müzik ve edebi
yat öğretmeni, matematik öğretmeni yoktur. Bu ba
kımdan Millî Eğitim Bakanlığı vatandaşların bu ka
dar hakkı varken ve üniversiteden de bu kadar ma
tematikçi, fizikçi, kimyacı vesaire varken üniversi
teye girmiş, imtihan kazanmışken dahi muvafakat 
vermiyor; çünkü memleketin şu anda ihtiyacı var
dır ve amaç da odur. O bakımdan doçent olmuş, 
profesör olmuş, o amaçla yetişmiş olan bir kişinin 
tekrar başka ellere verilmesine de herhalde razı ol
mamak gerekir. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Evet Sayın Kantarcıoğlu, eğer 
önergelerini geri almıyorlarsa kısmen katıldığınız için 
Genel Kurulun dikkate alma kararını alacağım. 

Değerli üyeler; 
Önergeye kısmen katılıyorlar, tamamen katılmı

yorlar. O itibarla dikkate alınmasını oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Dikka
te alınması kabul edilmiştir. 

Sayın Tutum, diğer önerge 41 inci maddenin bi
rinci fıkrasındaki «...ya da lüzum görülmesi üzerine» 
deyiminin çıkarılmasını istiyorsunuz.. 

CAHtT TUTUM — Evet, çok kısa müsaade 
ederseniz. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun lütfen. 
CAHtT TUTUM — Sayın Başkanım; 
Buradaki kastım, aslında öyle anlaşılıyor ki, yeni 

madde düzenlenirken birkaç noktada bazı yenilik
ler getirilmiş. Eski maddede her yıl ocak ayı sonu
na kadar YÖK'e ihtiyaç bildirme yükümlülüğü var 
idi, bu kaldırılıyor. Herhalde benim anladığım kada
rına göre, hukuki metinden istihraç edebildiğim, sü
rekli bildirim esası getiriliyor. Yani ihtiyaç ortaya çık
tıkça herhalde bu ihtiyacın tespiti öngörülüyor anla
dığım kadarına göre. 

İkinci nokta; yenilik olarak ihtiyacın doğrudan 
tespiti öngörülüyor. İşte bu çok ilginç. Sayın Kamer 
Genc'in uzun uzun anlatmaya çalıştığı nokta bu idi. 
Doğrudan ihtiyaç nasıl tespit edilecek?.. Yani YÖK' 
ün üniversitelere rağmen, ihtiyaç tespit yetkisi var 
mıdır?.. Çok açık bir şekilde beni tereddüte sevk 
eden bu. Yani YÖK bakacak, üniversiteler kendile
ri ihtiyaç bildirmedikleri halde, «Siz kendi ihtiyacı
nızı bilmiyorsunuz» diyerek onun takdiri yerine, onun 
iradesi yerine geçerek «iSiz kendi ihtiyaçlarınızı bil-
dirmiyorsunuz» veyahut «İhtiyacınız olduğunu dahi 
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bilmiyorsunuz, biz biliyoruz oturduğumuz yerden; 
çünkü bütün bilgiler bize geliyor. O halde biz sizin 
ihtiyaçlarınızı tespit ettik» diyebilecek midir?.. 

Şimdi benim burada kuşkulandığım, tereddüde 
düştüğüm nokta, eski 41 inci maddenin (A) fıkrasın
da şöyle bir hüküm vardı: «YÖK bütün yükseköğ
retim kurumlarının ya da yeni açılacakların öğretim 
üyesi durumunu ve ihtiyacını nisan ayında belirler» 
diye bir hüküm vardı. 'Acaba bu hükmün yerine mi 
getirmek istiyorlar bunu?.. Şimdi ihtiyacın eğer 40 
inci madde çerçevesinde karşılanması mümkün olmu
yorsa, yani ders yükünü tamamlatma muamelesi ya
pılmış, istek üzerine başka üniversitede görevlendir -
me yönü denenmiş; ama yeterli olmamış. Bu iki ha
lin dışında ihtiyaç dediğimiz nesne nedir? Eğer kişi
nin kendi isteği ile bir yere gitmesi suretiyle bir ge
dik kapatılamıyorsa, ortada bir ihtiyaç var demektir. 
Acaba bunun dışında «ya da lüzum görmesi üzeri
ne» demeye ne gerek vardır. 

Bence bu ibare akademik bir yönetimde büyük 
ölçüde zihinlerde teşevvüş yaratabilecek ve yanlış 
yorumlara neden olabilecek olan bir ibare niteliğinde 
dir. Herhalde bu maddede ve 40 inci madde çerçe
vesinde «İhtiyacın karşılanmaması» şeklinde başla
yan cümle yeter de artar. IBunun dışına ayrıca «Re
sen ya da lüzum görmesi üzerine» diye bir ibare 
konması gereksizdir diye düşünüyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 

Önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

(KAMER GENÇ — Sayın Başkan, Sayın Tutu
mun önergesinin aleyhinde konuşacağım ve kendi 
önergemi geri alacağım. 

BAŞıKAlN — Zaten son önergeniz üzerinde konuş
turmayacaktım. Çünkü madde üzerinde konuştuğu
nuz için; ama bu önergenin lehinde veya aleyhinde 
konuşabilirsiniz. 

Buyurun. 
KAM0R GENÇ — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Ben konuşmamdan sonra YÖK temsilcisi ile gö

rüştüm; arkadaşlarımız, özellikle bu maddenin şu 
amaçla getirildiğini, yani üniversitenin lüzum göste
rilmesi veya doğrudan, yani YÖK'ün bu hususta 
yetki almasının nedenini şöyle gösterdiler. Dediler 
ki, «özellikle tıp fakültelerinde belirli yerde yerleşen, 
mesela şarkta veyahutta memleketin küçük yerlerin
de bulunan üniversitelerde orada belirli bir yere ge
len ilgili profesör, öğretim görevlisi kendi döner ser

maye gelirlerinin azalmaması için başka bir eleman 
istememektedir. 'Böyle olunca aslında, üniversitelerin 
orada öğretim görevlisine ihtiyaç olmasına rağmen, 
sırf bu amaçla başkalarını kendi yerlerine istememek
tedir. Böyle olunca özellikle, yani şarkta bu hal açık
ça görülmektedir. Oradaki hastalar tıp fakültelerinde 
tedavi olma imkânı bulamamakta ve buralara kadar 
gelmektedir.» 

Bu itibarla, temennimiz ve de YÖK'ün uygula
ması da bu amaca yönelik olmak kaydıyla böyle ger
çekten kendi şahsî çıkarı için öğretim görevlisi açığı 
olmasına rağmen, onu YÖK'e bildirmeyen üniversi
telere, Yüksek Öğretim Kuruluna, YÖK'ün hu ilke
yi göz önünde tutmak suretiyle buraya tayin yapma 
yetkisini vermek bence memleketimizin gerçeklerinin 
doğal bir sonucudur ve inşallah temennimiz, bura
ya gelen kişiler, sırf kişileri cezalandırmak için değil, 
memleketin oradaki ihtiyacının en iyi şekilde yapıl
masını amaçlayacak şekilde ve gerekçelerle tasarruf 
yapmak amacıyla böyle bir işlem tesis ederler. Bu 
itibarla, önergenin aleyhindeyim ve kendi önergemi 
de geriye alıyorum., 

Saygılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. öner
genizi size geri veriyorum. 

Efendim, bu önergeye sayın 'Komisyon ve Sayın 
Hükümet ne derler?.. 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK /KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, 
bir maddî hatayı düzelttikten sonra, bu «Ya da lü
zum görmesi» değil «görülmesidir» efendim o. Bel
ki Sayın Tutumu da bu şaşırtmış olabilir. 

Efendim, tabiî bu önergenin aleyhindeyiz. Yal
nız, aşağıdaki şeyi değiştirmek suretiyle, o ayrı... 

BAŞKAN — Evet, o ayrı.. 

Sayın YÖK'ün ve Sayın Hükümetin görüşünü ri
ca edeyim. 

YÖK BAŞKANI İHSAN DOĞRAMACI — 
Efendim, gerçi üniversiteler öğretim üyesi ihtiyacını 
bilirler; fakat Yükseköğretim Kurulunda da bilgisa
yarlarla her eğitim programında kaç saatlik ders 
vardır; bunun kaçı teorik, kaçı uygulama, kaçı semi
nerdir ve kaç kişi vardır günü gününe izlemekteyiz. 
Yalnız para konusu değil, geçen yıl ki uygulamalar 
bize şunu göstermiştir. Eğitim programında dört öğ
retim üyesine ihtiyaç olduğu halde orada bir kişi 
vardı, (ki, döner sermaye ile ilgili değil) «İstemiyo
ruz» demişlerdir. IBiz dekanları, rektör arkadaşları
mızı devamlı toplayarak mevcut bilgilerle ve onların 
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getirdikleri önerilerle karşılaştırmış ve bu şekilde 
doğrudan atama yoluna gitmiştedir. 

İkincisi; eski hükümlerde bir «Ad çekme» vardı. 
bu «Ad çekmenin» büyük sakıncaları ortaya çıktı. 
ıBir fizik profesörleri arasından öyle birisinin adı çı
kıyor ki, araştırmasını yarıda bırakamıyor ve kuruya 
da girememesi de mümkün olmuyordu. Bu getirilen 
hüküm onu kaldırmıştır. O halde, zannediyoruz ki 
bu yapılan tadille amaca yönelik bir şekil alacaktır. 

HÜKMET ALTUĞ — Sayın (Başkan, soru sora
bilir miyim? 

ıBAİŞKİAN — Sayın Altuğ, biliyorsunuz önerge
ler bittikten sonra ve maddeyi oylamadan evvel soru 
sorma imkânını veriyoruz. O zaman size söz verece
ğim efendim. 

Sayın Tutum, önergenizi alır mısınız, yoksa oy-
latayım mı efendim? 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım, müsaade
nizle bir tek cümle ile düşüncemi belirteceğim efen
dim. 

Oylanmasından yanayım. Çünkü, anlaşılmayan 
şey Sayın Başkanım, «Lüzum görülmesi hali» ihtiya
cın tespitine mi ilişkindir? Bunu anlamakta güçlük 
çektiğim için oylanmasından yanayım. 

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

SELÇUK IKANTARCIOÖLU — Cümlenin okun
masından ihtiyacın olduğu belli. 

BAŞKAN — önergenin dikkate alınmasını oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyen
ler... önergenin dikkate alınması kabul edilmemiş
tir. 

Sıra Sayın Kırcalı'nın önergelerine geldi. Sayın 
Kırcalı konuştuğu için tekrar söz veremiyorum. Yal
nız, kabul edilen ve birazdan tekrar okutacağım son 
fıkra değişikliğine göre sizin önergelerinizden «Bu 
şekilde istifa etmiş sayılanlar» ibaresini taşıyan öner
geyi alıyorsunuz, öbür önerge, «iBu madde hüküm
lerine göre görevlendirildikleri yere gitmeyen öğretim 
üyeleri istifa etmiş sayılırlar.» 

S. SÜLEYMAN İKIRCALI — Sayın Başkanım, 
bir açıklamada bulunmadı sayın Komisyon.' 40 mcı 
maddenin (b) fıkrası, kendi istekleriyle gittikleri hal
de o kişilere, nasıl gitmiyorlarsa ben onu anlamıyo
rum? Orası bana karışık gibi geliyor. 

BAŞKAN — Evet efendim, şimdi açıklama ya
pacaklar. 
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Sayın Kırcalı'nın bu önergesi üzerinde lehte, 
aleyhte söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Buyurun Sayın Doğramacı. 
YÖK BAŞKANI İHSAN DOĞRAMACI — 

Efendim, o gitmeyenler umumî bir hükümdür. Yal
nız, kendi isteği ile gidene dbette ona teşmil edil
mez; fakat «Görevlendirildiği takdirde» onu kapsı
yor. Umumî bir hükümdür. O balkımdan, burada 
böyle kalmasında bir sakınca görmüyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu, şimdi de sizin 
görüşünüzü rica edeyim efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, aynı gö
rüşteyiz. Zaten bundan sonra görevlendirilenlere de
vamlı olarak harcırahta verileceğine göre, çok cazip 
hale gelmiştir bu durum ve geçici maddede de bu 
hüküm vardır. O bakımdan, artık eskisi gibi bir du
rum mevcut değildir önergeye katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Kırcalı, oylatayım mı?.. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Hayır Sayın 

Başkanım. Tespit edilmiş oldu; kalsın efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sltyın Kırcalı. 
IBuyurun Sayın Altuğ, sizin sorunuzu rica edeyim. 

HİMMET ALTUĞ — Efendim, kadrolarında 
noksan bulunan bilim dallarına öğretim üyesi gönder
me konusunda Sayın IRarner Genç tarafından bir 
önerge verilmişti; fakat sonradan vazgeçtiler. «Özel 
bilgi» almışlar YÖK'den. Aldığı bilgiler, «Döner ser
mayenin zarara uğramaması için, oradaki öğretim 
üyeleri daha fazladan gelir elde etmek için öğretim 
üyesi istemiyorlarmış» dediler. IBuna inanmak iste
medim efendim, bunu YÖK'ün ağzından duymak is
tedim. Onun için, sorumu yönelttim. 

BAŞKAN — IBuyurun Sayın Doğraması. 
YÖK BAŞKANI İHSAN DOĞRAMACI — Efen

dim, Sayın Altuğ'a katılıyorum. Belki binde bir istis
na olur; istisna hiçbir zaman kaide değildir. Zaten bi
raz evvel bendeniz açıklamada bulundum, eğitim prog
ramı ve derstir dedim. Öbürüne dokunmak isteme
dim. Binaenaleyh, bunu dile getirdikleri için teşekkür 
ederim huzurunuzda. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, dikkate alınan önerge Sayın Tu-

tum'un ve Tan'ın önergesi idi. Bu önergeden sonra 
Sayın Komisyon son fıkrayı değiştirdi; Sayın Kantar-
cıoğlu'ndan bir kere daha rica edeceğim, okuduktan 
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sonra Sayın Tutum isterlerse bir söz veririm ondan 
sonra maddeyi oylatırım. 

Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, istenen 
husus «Bu şekilde ile» başlayan, yani dördüncü fıkra
nın, «Bu şekilde istifa etmiş sayılanlar bu hizmeti ye
rine getirmedikçe herhangi bir yükseköğretim kuru
munda yeniden görevlendirilemezler ve diğer kamu 
kuruluşlarında veya sermayesinin yarısından fazlası 
kamu kurumlarınca verilen 'kuruluşlarda çalışamaz
lar.» cümlesindeki hususların değiştirilmesiydi. Efen
dim, biz burada, «Bu hizmeti» ibaresinden sonra, «ve
ya eşdeğer şartlarda ve nitelikteki diğer bir hizmeti 
yerine getirmedikçe herhangi bir yükseköğretim kuru
munda yeniden görevlendirilemezler ve diğer kamu 
kuruluşlarında» diye devam ediyoruz ve ondan son
raki kısmı siliyoruz, «çalıştırılamazlar» diyoruz; yani 
oradan «veya sermayesinin yarısından fazlası kamu ku
rumlarınca verilen kuruluşlarda» ibaresini çıkarıyoruz 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Tutum; önergenize katılmışlar mı? 

CAHİT TUTUM — Kısmen katılmışlar. 
BAŞKAN — Sizin önergenize kısmen katıldıkları 

için eğer bir şeyler söylemek istiyorsanız bir söz hak
kınız olabilir, buyurun. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım; 
Düzenlemenin ilk şeklinden dalha ileri olduğuna 

daha evvel de değinmiştim, yine aynı fikrimi tekrar
lıyorum. 

Yalnız, Sayın Kantarcıoğlu'nun yanarak, yakılarak 
bahsettikleri, üniversitede üniversite amaçları için eği
tilmiş olan bir kişinin bir başka Devlet dairesinde ve
ya kamu kuruluşunda görev almasının; kişinin eğiti
len amaca adanması veya eğitilen amaç için istihdam 

edilmesi ilkesine ters düşebileceğinden endişe etti; bu 
görüşüne katılamıyorum. 

Gerçekten bugün akademik unvanlı olan yalnız 
profesör ve doçent değil, doktorasını yapmış kişiler 
de, yardımcı doçentler de olabilir, öğretim görevlileri 
de olabilir eğitim elemanları arasında. «Diğer perso
nel» diyor, bunlar çeşitli kişiler olabilir. Benim endişe
lerim orada giderilmediği için; yani yalnız öğretim ele
manları açısından değil, diğer elemanlar açısından 
da sorun çözülmüş değildir: 

Bu bakımdan, «diğer kuruluşlarda çalıştırılamaz
lar» demek suretiyle ağır bir müeyyide getirilmesi fev
kalade hatalı olur. Devletin imkânları çok geniştir. 
Üniversite statüsü içerisine mutlaka girmek istemeyen 
bir kişiye, ille özel kesimin kucağına atılsın, orada 
şansını denesin diyerek, başlangıçta böyle bir tehdit 
havası içerisine girmesini hizmet politikası açısından 
doğru bulmuyorum. O kişiler pekâlâ yine Devletin bir 
başka kuruluşunda görev alabilirler. 

O bakımdan, izin verirlerse Sayın Komisyonun 
o kısımlardaki düşüncelerine katılmadığımı ve birinci 
kısımdaki düzenlemeye aynen katıldığımı arz ederim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Değerli üyeler; evvela birinci fıkrada «ya da lü

zum görmesi» tarzındaki kışımın «görülmesi» şeklin
de küçük bir değişiklikle ve dördüncü fıkrada da de
min Sayın Komisyon Başkanı Kantarcıoğlu'nun oku
dukları şekildeki değişiklikle maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler; Birleşime 20 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.25 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 16.45 

BAŞKAN : Başkanveküi Vefik KİTAPÇIGİL 

KÂTİP ÜYELER : AH Nejat ALPAT, A. Güngör ÇAKMAKÇI 

BAŞKAN — Değerli üyeler, 133'üncü Birleşimi
mizin ikinci Oturumunu açıyorum. 

!Yarının Gündemini düzenleyebilmek maksadı ile 
iki komisyon başkanının verdikleri önergeleri okut
mak suretiyle kararlarınızı almak istiyorum. 

2. — Devlet İhale Kanunu Tasarı ve Bayındırlık, 
Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma ve İk
tisadî İşler komisyonları raporları. (1/25) (S. Sayısı : 

483) 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
25 Temmuz 1983 Pazartesi gününe ait Gündemin 

3 üncü maddesinde yer almış bulunan Devlet İhale 
Kanunu Tasarısının Millî Güvenlik Konseyi Genel 
Sekreterliğinin öncelik ve ivedilik isteği üzerine 26 
Temmuz 1983 Salı gününe ait gündemin 2 nci mad
desinde görüşülmesini tensiplerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
Nuri Ö2GÖKER 

İktisadî İşler Komisyonu 
Başkanı 

3. — 27 Temmuz 1967 Tarihli ve 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine ve Bazı Fıkralar ile Bir Ek ve 
Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 
ile Aynı Kanunun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi
ne ve 121 inci Maddesinin (e) Bendinin Yürürlükten 
Kaldırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Bütçe -
Plan; Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyon
ları raporları. (1/623; 1/729) (S. Sayısı : 499) 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Gündemin 51 inci sırasındaki 27 Temmuz 1967 

tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve 
Bazı Fıkralar ile Bir Ek ve Bir Geçici Madde Ek
lenmesine İlişkin Kanun Tasarısının Gündemin ilk 
sırasına alınarak görüşülmesini arz ederim. 

Eşref AKINCI 
Millî Savunma Komisyonu 

Başkanı 

BAŞKAN — Değerli üyeler, bu iki önergeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım, usulle il
gili söz istiyorum; izin verir misiniz?... 

BAŞKAN — Usulle ilgili her zaman; buyurun. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım, gündem 

tespiti kuşkusuz Yüksek Divanınızın tensipleri ile 
bir rasyonel sırayı izliyor. Biz bu sizin bastırdığınız 
metinlere bakarak hazırlanıyoruz. 

Şimdi, ta 50'de veya 40'da veya 30 uncu madde
de olan bir şeyi birdenbire başa getirdiğiniz za
man en azından bizim çalışma takvimimizi altüst 
ediyorsunuz veya eğer kendimiz karar alıyorsak ken
di kendimizi bu şekilde bağlıyoruz, 

Şimdi bu sırada benim bildiğim Toplantı ve Gös
teri Yürüyüşleri Kanunu var; bunun önceliği oldu
ğu da belli. Neden bu atlanarak biri öbürünün önü
ne çıkıyor efendim?... Bunun üzerinde usul yönün
den bir tartışma açılamaz mı?... 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Efendim, özür dilerim müzakere 

açmadan, tartışma açmadan kararınızı aldım. Ge
rekçesini arz edeyim. 

51 inci maddedeki Tasarı Ağustos ayı içinde 
yapılacak askerî şahısların terfileri ile ilgili hayatî 
bir mevzu olduğu için istendi; o bakımdan öne 
alındı. 

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu, sıkıyö
netim dönemi içinde olduğumuz için bilahara mut
laka bizim Danışma Meclisi olaraik görev yaptığı
mız günlerde şüphesiz Genel Kurulda görüşülecek
tir; fakat Devlet İhale Kanunu bütün kuruluşları 
bu yıl için çok yakından ilgilendiren bir Kanun ol
duğu için, onu Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Ka
nununun önüne aldık; özür dilerim Sayın Tutum. 

CAHİT TUTUM — Yarınki ilk üç sırayı lütfeder 
misiniz efendim?.. 

BAŞKAN — Yarınki ilk üç sıra; bugün görüş
mekte olduğumuz Kanun bitmezse 1 inci sırada ta
biî, 2 nci sırada bu 51 inci sıra numarasındaki 
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Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun, ondan 
sonra da Artırma - Eksiltme Kanunu. 

1. — 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 ÇAK
MAKÇI ve 15 Arkadaşının Aynı Kanunun 58 inci 
Maddesinin İkinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi ve Danışma Meclisi Üyesi Muzaffer 
SAĞIŞMAN ve 13 Arkadaşının, Yükseköğretimin 
Son Sınıfında, 4 Yıl Süreli Olanların 3 üncü Sını
fında, 4 Yıldan Uzun Süreli Olanların 4 ve 5 inci 
Sınıfında Bulunup Başarısızlık Dolayısıyla Belge 
Alan Öğrencilere Yeniden İmtihan Hakkı Verilme
sine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa, Bütçe - Plan, 
Millî Eğitim komisyonları raporları. (1/670, 2/93, 
2/25)(S. Sayısı: 487) (1) 

BAŞKAN — Değerli üyeler, 16 ncı maddede 
kalmıştık, 16 ncı maddeyi okutuyorum. 

MADDE 16. — 2547 sayılı Kanunun 43 üncü 
maddesinin l(b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«b. Aynı meslek ve ıbilim dallarında, eğitim-öğ-
retim yapan üniversitelerde, eğitim - öğretim me-
tod, kapsam öğretim süresi ve yıl içindeki değer
lendirme esasları^ bakımından eşdeğer olması ve öğ
renimden sonra kazanılan unvanların aynı ve elde 
edilen inakların eşdeğer sayılması hususu Üniversite
lerarası Kurulun önerisi üzerine; Öğretmen yetişti
ren birimler için belirtilen esasların tespiti Millî Eği
tim Bakanlığı ile de işbirliği yapılarak, Yükseköğre
tim Kurulunca düzenlenir.» 

ıBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?...: Soru var; buyurun Sayın Tutum. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım; burada 
unvanların eşdeğer sayılması hususu «Üniversiteler
arası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Ku
rulunca düzenlenir.» Benim, üzerinde durmak istedi
ğim bu ifade, b!ir düzenleme, yani objektif bir dü
zenleme, ıbir tasarruf niteliğinde gözüküyor. Münfe
rit talepler geliyor; «Filan unvan acaba şunun eşde
ğeri midir?» diye. Bu tür talepleri, hatırladığım 
kadarıyla Üniversitelerarası Kurul yapardı. Şimdi 
YÖK'e Üniversitelerarası Kuruldan, YÖK'e mi çı
kacak kararlar? Yani, münferit kararlar da YÖK'çe 

(1) 487 S. Sayılı basmayazı 7.7.1983 tarihli 132 
nci Birleşim tutanağına eklidir. 

mi bir şeye bağlanacaktır? Münferit kararlar alın
ması hususu doğrudan doğruya YÖK'ün ayrı bir 
numara vererek alacağı kararlar ile mi olacak, yoksa 
YÖK'ün buradaki yetkisi sadece obpöktif düzenleme 
midir? O takdirde münferit kararları kim verecek
tir? Bunu lütfederlerse memnun olurum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Evet, Sayın Kantarcıoğlu. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Saym Başkanım; yurt 
içindeki denklikler doğrudan doğruya Millî Eğitim 
Bakanlığınındır. Bellidir; ilk seviyesi, orta, lise, yük
sek. Yurt dışında ve üniversiteler arasında da daha 
önce, yani yurt dışında okumuş bulunan kişilerin de 
denkliklerini Talim Terbiye Dairesi yapardı; fakat 
son zamanda YÖK kurulduktan sonra, Anayasa YÖK'e. 
bazı görevler verdikten sonra, artık bu işe sahip çı
kacak da YÖK'tür. Şu ana kadar da bir kısmını YÖK, 
bir kısmını Millî Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Dai
resinin Denklik Bürosu yapmaktadır. Burada diploma
lar nasıl değerlendirilecek, Türkiye'de en son almış 
olduğu diplomanın aslı, tasdikli suretleri ve okuduğu 
sınıflardaki sınıf geçme notları, vesaire falanı yapa
cak, değerlendirecek; kredi sistemi üzerine midir, 
yoksa sınıf geçme üzerine midir, bunların değerlendir
mesini bundan sonra artık Millî Eğitim Bakanlığı, 
okullarını devrettikten sonra YÖK'e olduğu gibi ve
recektir, kendisinde sadece diğer okullar kalacaktır, 
lise seviyesinde okullar kalacaktır. 

Bu bakımdan, düzenleme, orada yapılan bu dü
zenlemelere kanunî dayanak olması bakımından böy
ledir. Üniversitelerarası Kurul katiyen şimdiye kadar 
bir değerlendirme yapmamıştır ve olamaz da. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Değerli üyeler; maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — 2547 sayılı Kanunun 44 üncü 
maddesinin (a) ve (c) fıkraları aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«a) Yükseköğretim kurumlarında öğrenim yapan 
öğrencilere, bu Kanunda öngörülen normal eğitim -
öğretim sürelerine, dört yarıyıl öğretim yapan yük
seköğretim kurumlarında iki yarıyıl, sekiz yarıyıl öğ
retim yapan yükseköğretim kurumlarında dört yarı
yıl ve daha uzun süre öğretim yapan yükseköğretim 
kurumlarında altı yarıyıl, ek süre tanınır. Bu süreler so
nunda en çok iki ders dışında öğretim programlarını 
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başarılı olarak tamamlayanlara, bu derslerde de ba
şarılı olabilmelerini sağlamak amacıyla iki yarıyıl ek 
süre daha tanınır. 

öğrenciler bu ek süreler sonunda öğrenimlerini bi
tirmek zorundadırlar. 

Ayrıca, bir yükseköğretim kurumunun birinci sı
nıfında öğrenime başlayan öğrenciler; bu öğrenim 
başlangıcından itibaren en çok iki eğitim - öğretim 
yılı içinde, sınıf geçme esasına göre öğretim yapan 
kurumlarda birinci sınıfta, ders geçme esasına göre 
öğrenim yapan kurumlarda ise ilk yarıyılın bütün 
derslerinde başarılı olmaya mecburdurlar. 

Yükseköğretim Kurulunca esasları belirtilen haklı 
ve geçerli bir sebep olmaksızın yukarıdaki şartları 
yerine getiremeyerek öğrenimlerini tamamlayamayan 
ya da tamamlamayacakları anlaşılan öğrencilerin öğ
retim kurumu ile ilişkileri kesilir.» 

«c) Bu kanun kapsamına giren yükseköğretim 
kurumlarındaki örgün eğitime kayıtlı öğrenciler, Yük
seköğretim Kurulunun tespit edeceği esaslar çerçeve
sinde derslere devam etmek zorundadırlar. 

Yükseköğretim Kurumları, Yükseköğretim Kurulu 
kararı ile açıköğretim veya ekstern öğretim program
ları uygulayabilirler. 

Açıköğretim ve ekstern öğretim yöntemleri, uy
gulaması, devam, değerlendirme, sınav ve diğer esas
lar ile açıköğretimdeki öğrenim süresi, Yükseköğre
tim Kurulu tarafından düzenlenir. 

Açıköğretim programlarının yayınlanmasında TRT 
imkânlarından yararlanmak üzere bu kurumla işbir
liği yapılır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Soru; buyurun Sayın Erginay. 

MADDE 18. — 2547 sayılı Kanunun 45 inci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 45. •— 
a) Öğrenciler Devlet yükseköğretim kurumlarına, 

esasları Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilen 
sınavla girerler. Sonuçların değerlendirilmesinde aday
ların ortaöğretimdeki başarıları dikkate almır. Ortaöğ
retim kurumlarını birincilikle bitiren adaylar kendi
leri için yükseköğretim kurumlarında ayrılacak kon
tenjanlara, tercih ve puanları göz önünde tutularak 
yerleştirilir. 

Yükseköğretim kurumlarına öğrenci seçiminde 
adayların ortaöğretim süresindeki başarıları Yüksek
öğretim Kurulunun uygun göreceği şekilde Öğrenci 
Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından geliştirile
cek bir yöntemle ek bir puan olarak tespit edilir ve 
yükseköğretim kurumlarına giriş sınav puanlarına ek
lenir. 

Bir mesleğe yönelik programlar uygulayan lisele
rin mezunları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belir
lenecek aynı alanda bir yükseköğretim kurumuna gi
rerken, başarı notları ayrıca tespit edilecek bir kat
sayı ile çarpılmak suretiyle değerlendirilerek giriş sı
navı puanlarına eklenir. 

b) Yükseköğretim Kurulunca düzenlenen esasla
ra göre belli sanat dallarında üstün kabiliyetli olduğu 
tespit edilen öğrenciler, ilgili dalda eğitim yapmak kay
dıyla yine bu esaslar içerisinde belirlenecek özel yön
temlerle yükseköğretim kurumlarına alınabilirler. 

c) Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının Birin
ci Babında yer alan Devletin şahsiyetine karşı cürüm
ler sebebiyle hüküm giyenler Yükseköğretim Kurum
larına giremezler.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Buyurun Sayın Ay dar. 

MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 

Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilecek 
sınavla Devlet yükseköğretim kurumlarına öğrenci alı
nırken, özellikle ortaöğretim kurumlarında başarı 
göstermiş ve okulunun birincisi olmuş öğrencilere 
kendilerine ayrılacak kontenjanlarda tercih ve puan 
lan da göz önünde tutulmak suretiyle öncelikle oraj/a 
kaydedilmeleri ilkesi getirilmiş oluyor. 

Bu uygulama daha önce de vardı; ancak burada 
üzerinde durmak istediğim husus, buradaki uygula
manın biraz daha yaygınlaştırılmış olması, sanıyorum 
ki, öğrenciler arasında üniversite sınavlarına okul sı
ralarında daha iyi hazırlanma imkânı bahşedecektir. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan; «Yükseköğ
retim Kurulunca esasları belirtilen haklı ve geçerli bir 
sebep olmaksızın yukarıdaki şartları yerine getireme
yerek öğrenimlerini tamamlayamayan...» Burayı anlı
yoruz. «Ya da tamamlayamayacakları anlaşılan öğ
rencilerin» diyor. Bir öğrencinin kendi öğrenimini ta-
mamlayamayacağının anlaşılma şekli nedir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Doğramacı. 
YÖK BAŞKANI İHSAN DOĞRAMACI — Öğ

renci, üçüncü sınıfa gelmiştir ve altı yıl geçmiştir, o 
zaman bitiremeyeceği belli oluyor, çünkü yedi sene 
oluyor. Yani, sonunu beklemeden böylece anlaşılabi
liyor. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğramacı. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 



Danışma Meclisi B : 133 25 . 7 . 1983 O î 2 

Türkiye genelinde meseleye baktığımız zaman, gerek 
meslekî okullarda, gerek diğer liselerimizde toplam 
3-4 bin öğrenciye bir imkân getirilebilinir, bu sayı 
bin iken 3 bine çıkarılabilinir. Şu anlamda : Bu okul
ların birinci, ikinci ve üçüncüsü olanlara bu imkânın 
bahsedilmesi halinde çok daha teşvik edici bir mahi
yet ortaya çıkacaktır ve zannediyorum ki, daha başa
rılı sonuçlar elde edilecektir. 

Bu itibarla Sayın Komisyonumuz ve Sayın Hükü
met acaba birincilerin yanına ikinci ve üçüncüleri de 
katamaz mı? Bunu bir öneri olarak kendilerine ileti
yor, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Kantarcıoğlu, siz mi cevap vereceksiniz? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, doğrudan doğ
ruya Sınıf Geçme ve Yerleştirme Merkeziyle ilgili 
olan bir husus olduğu için, Sayın YÖK Başkanı cevap 
verecekler. 

BAŞKAN — Hay hay, buyurun Sayın Doğramacı. 
YÖK BAŞKANI İHSAN DOĞRAMACI — Efen

dim, liselerimizde yalnız bir değil, birkaç çeşit prog
ramlar uygulanmaktadır. Yani her liseden bir tek bi
rinci değil, fenin birincisi var, edebiyatın birincisi 
var, bazılarında biyoloji birincileri var. Onun için as
lında her liseden en az 2, 3 bazen 4 aday alınabiliyor. 
Liselerimizin sayısı, lise dengi meslek okullarının sa
yısı o kadar çok artıyor ki, bunu da üçle çarparsak, 
o zaman birinci, ikinci olmayanlara çok az yer kalır. 
Zaten bu 2547 sayılı Kanunun öngördüğü önemli bir 
konu da, bir ilke de sıralamada lisedeki başarılara da 
ağırlık veriliyor. Yani yalnız son sınav değil. 

Onun için kanımızca bu şekilde olmasının yararı 
var. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, bir soru 
sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Akkılıç. 
MAHMUT AKKILIÇ — Efendim, bu maddenin 

ikinci paragrafında, «Yükseköğretim kurumlarına öğ
renci seçiminde adayların ortaöğretim süresindeki ba
şarıları, Yükseköğretim Kurulunun uygun göreceği şe
kilde öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tara
fından geliştirilecek bir yöntemle ek bir puan olarak 
tespit edilir.» diyor. 

Şimdi genellikle biz kanunlarda, maddelerde ancak 
yönetmeliklere atıf yapardık. Şimdi burada bir yön
temden bahsediliyor. Bu yöntem her zaman değişken 
bir şey midir? Resmî bir yerde yayınlanacak mıdır? 

öğrenci buna göre hareket etme olanağına sahip ola
cak mıdır? Bu hususlarda bilgi lütfederler mi?.. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 
Buyurun Sayın Doğramacı. 

YÖK BAŞKANI İHSAN DOĞRAMACI — Sa
yın Başkanım; 

Zaman zaman kanunlarda da «Bu husustaki esas
lar Bakanlar Kurulunca tespit edilir.» deniyor. O hal
de, kanunlarda başka bir kuruluşa yöntem tespiti için 
atıf yapılmasında zannediyorum usulsüzlük yoktur. 

Burada bilgisayarla uğraşan arkadaşlarımız tüm li
selerdeki öğrencilerin başarılarına bakıyor. Şunu arz 
edeyim : Bazı liselerimizde pekiyi alanların sayısı or
ta alanlardan çok daha fazla; başka bir lisede; İstan
bul'da, Ankara'da veya bir fen lisesinde pekiyi alan
ların sayısı az. Bütün bunlara dikkat ederek ne şekil
de bir ağırlık verilmeli ki, başarılı öğrencilerin hakkı 
yenmesin. Bu devamlı geliştirilen bir araştırma ko
nusudur ve buna göre çalışma yapılmaktadır; arz 
ederim. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Değerli üyeler... 

MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, Sayın 
YÖK Başkanının açıklaması bana başka bir şey da
ha anımsattı, onu sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Hay hay, sorun efendim. 

MAHMUT AKKILIÇ — Çünkü, acaba liseler bi
rinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf şeklinde mi sı
nıflandırılıyor, ona göre birinci sınıfın katsayısı bu
dur, ikinci sınıfın katsayısı budur; böyle mi acaba? 
Açıklamalarından bunu anladım Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Evet, buyurun efendim. 

YÖK BAŞKANI İHSAN DOĞRAMACI — Efen
dim, belki yanlış ifade ettim veya anlaşılmadı. Bu şe
kilde liselerde pekiyi, iyi ve orta derecelerinin dağı
lımı birbirine benzediği hallerde fazla ağırlık vermek 
mümkün, olmadığı takdirde tümüne biraz daha az 
ağırlık vermek gerekebiliyor. Bunu söylemek istedim. 
Yoksa liseler herhangi bir şekilde derecelendirilmiş 
değildir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğramacı. 
Madde ile ilgili bir önerge var, okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Yasa Tasarısının 18 inci mad

desinin (c) bendinin madde metninden çıkarılmasını 
arz ederim. 

Kamer GENÇ 

I 
I 
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BAŞKAN — Sayın Genç, buyurun efendim. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üye-

ler; 
Benim verdiğim önerge, bu maddenin sonundaki 

«Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının Birinci Ba
bında yer alan «Devletin şahsiyetine karşı cürümler 
sebebiyle hüküm giyenler yükseköğretim kurumları
na giremezler.» yolundaki hükmün madde metnin
den çıkarılmasıdır. 

Şimdi Anayasamızın 42 nci maddesinde der ki, 
«Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bıra
kılamaz.» Yine, «Temel hak ve hürriyetlerin sınır
lanması» başlıklı 13 üncü maddesinde «Temel hak 
ve hürriyetler, Devletin ülkesi ve milletiyle bölün
mez bütünlüğünün, millî egemenliğin, Cumhuriyetin, 
millî güvenliğin, kamu düzeninin, genel asayişin, ka
mu yararının, genel ahlâkın ve genel sağlığın korun
ması amacı ile ve ayrıca Anayasanın ilgili maddele
rinde öngörülen özel sebeplerle, Anayasanın sözüne 
ve ruhuna uygun olarak kanunla sınırlanabilir.» 

Şimdi, Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının 
Birinci Babında yer alan 'hükümler 125 inci madde
den başlıyor, 173 üncü maddede bitiyor. Kanaatimiz
ce getirilen bu hüküm çok ağır bir hüküm. Mesela 
bir genç, (Gençlikte de özellikle birtakım suçların 
işlenmesi çok kolay) gitti polisle takıştı, polise ha
karet etti, küfür etti ve bir sene ceza giydi. Ondan 
sonra da siz bunu, Devlete karşı bir suç işlemiş diye 
ömür boyu üniversiteye sokmamanız kanaatimizce 
Anayasanın 42 nci maddesindeki açık ve kesin bir 
hüküm karşısında... «Kimse, eğitim ve öğrenim hak
kından yoksun bırakılamaz.» yolundaki hüküm çok 
kesindir ve bu hükme de aykırıdır. 

Şimdi olabilir tabiî, üniversite öğrencileri içinde 
veya üniversiteye girecek öğrenciler içinde böyle 
Devlete karşı suç işleyen kişiler çıkmış olabilir; ama 
yani bir suç vardır ki, tabiî Türk Ceza Kanununun 
125 ve 177 nci maddelerini düşünürsek, hakikaten 
bu maddelere göre suç işleyen insanların Devlet için 
birtakım bazı haklardan yoksun 'bırakılmaları gere
kir; ama zaten bunları memuriyete alamazsınız, be
lirli görevler veremezsiniz; ama bu kişilerin eğitim
lerine mani olmak bunların (Bir nevi eğitim hakkı 
yaşama hakkından sonra gelen bir haktır) hiç ol
mazsa kişiliklerini, şahsiyetlerini geliştirip yüksek 
tahsil yaparak Devletin ne olduğunu, Devlete karşı 
görevlerinin ne olduğunu, kendi kişiliklerini gelişti-
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recek bir eğitim yapmalarına mani olmak bunları 
devamlı olarak suç işlemek durumunda veya psiko
lojisi içinde bırakmak gîbi bir sonuç doğurur. 

Bence bu hüküm hakikaten çok ağır bir sonuç 
doğurmaktadır. Devletin polisi vardır, jandarması 
vardır; sonra üniversitenin kendi nizamı vardır. Ya
ni birisi bir suç işlemiştir; ama o suç işleme psikozu 
içinde veya o itiyadı içinde ise, kendi disiplin kural
larını işletmek suretiyle o öğrenciyi öğretim kuru
munda barındırmayabilir. Sonra bu Devlete karşı suç 
işleme mefhumu gerçekten böyle çok objektif kıs
taslarla değerlendirilmesi gereken bir olay değildir. 
Çeşitli mahkemelerde zaman zaman bu yolda ka
rarlar verilmektedir ve üniversite bocaları arasında 
dahi bu konuda bir birlik bulunmamaktadır. Bir 
bakıyorsunuz bir üniversite hocası, mesela özellikle 
141, 142 nci maddeler, l'Ö3 üncü maddelerdeki suç
ların tespitinde profesörler arasında işbirliği doğma-
maktadır ve bunlar mahkemelere değişik raporlar 
vermektedir. Eğer bu kişiler hakikaten kötü karak
terli öğrenciler ise, bunları üniversitelerin, yüksek
öğretim kurumlarının kendi statüleri içinde cezalan
dırıp kayıtlarını silmek mümkün; ama birisi demin 
verdiğim misaldeki gibi gitmiştir, birtakım olaylar 
çıkmıştır, o hınç içinde Devletin polisine küfür et
miştir veyahut da hakaret etmiştir, bir sene ceza giy
miştir. Ondan sonra sen ömrün boyunca yüksek tah
sil yapamazsın demek bence çok ağır bir sonuçtur 
ve Anayasanın 42 nci maddesindeki mutlak hüküm, 
«Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bıra
kılamaz.» şeklindeki kesin ifade karşısında getirilen 
bu hüküm Anayasaya aykırıdır ve 13 üncü madde
deki «Temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması» için
de de mütalaa edilemez. Anayasanın 17 nci madde
sinde de herkesin kişiliğini geliştirmek hakkı vardır. 

İBu itibarla, bu hükümleri göz önünde tuttuğu
muz zaman, getirilen bu hüküm Anayasaya aykırı
dır. Bunun burada yer alması kanaatimizce yerinde 
değildir. Bunun çıkarılmasında büyük yarar vardır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın 

üye?.. Sayın Altuğ?.. 
HİKMET ALTUĞ — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Başka yok, buyurun Sayın Altuğ. 
HİKMET ALTUĞ — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlar, maddenin bu son bölümü Türk Ceza Ka
nununun İkinci Kitabının Birinci Babında yer alan 
Devletin şahsiyetine karşı cürümlerde elbetteki 18 
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yaşı kapsayan, yani cezaî mesuliyeti kapsayan bir yaş 
sayılacaktır ve de yaşadığımız günlerde lisede bir 
polis memuruna diye arkadaşımız Sayın Genc'in ver
diği misali de söyleyeceğim, bir kültür birikimine 
sahip olmayan bir insanın üniversiteye bu kafayla 
devamına mani olan bir maddedir. Bence yaşama 
hakkı Anayasanın 42 nci maddesine evet; ama bir 
anlamda disiplin dersleri verilen bir isimdir, yani 
disiplin olmadan bir okuma yazma olmaz. Bende
niz bu şekilde maddenin son (c) fıkrasının böyle kal
ması taraftarıyım. 

Teşekkür ederim. 
BALKAN — Teşekkür ederim Sayın Altuğ. 
Sayın 'Komisyon. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCrOĞLU — Sayın Başkanım, bu
günkü Anayasanın teminatı üniversitenin varlığı ve 
bundan sonra üniversiteye polis giremez; kanunda 
var, kanunda yok diye bu hususların ortaya çıkma
ması için getirilmiş kendini bilen kişilerin, ceza gör
müş kişilerin üniversite de yeniden bu olaylara ön-
ayak olmamalarını sağlamak bakımından getirilmiş
tir, bilinerek getirilmiş bir maddedir. O bakımdan 
hunun bu madde metninden çıkarılması mümkün de
ğildir. 

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

BAHİR SORGUÇ — Aynı görüşteyiz efendim. 
BAŞKAN — Aynı görüşteler Sayın Hükümet de. 
Değerli üyeler; Sayın Komisyon ve Sayın Hükü

met önergeye katılmıyor. Önergenin dikkate alın
masını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Önergenin dikkate alınması kabul edil
memiştir. 

'18 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... 18 inci madde kabul edilmiş
tir. 

19 uncu maddeyi okutuyorum. 
'MADDE 19. — 2547 sayılı Kanunun 46 nci mad

desi 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 
sonucu bulunan miktarı aşmamak üzere Yüksek
öğretim Kurulu tarafından tespit edilir. Harcın kaç 
taksitte ve ne zaman ödeneceğine Yükseköğretim 
Kurulu karar verir. 
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Harçların gereken durumlarda devlet tarafından 
açılacak kredi ile karşılanması amacı ile her yıl Ma
liye Bakanlığı bütçesine Kredi ve Yurtlar Kurumu
na yeterli ödenek aktarılmak üzere konur. Bu harç
ların üniversite bütçelerine gelir kaydedilmesi harç 
kredisi alan öğrencilerin yükümlülükleri ile ilgili esas
lar, Maliye Bakanlığının ve Yükseköğretim Kurulu
nun olumlu görüşü alınarak Kredi ve Yurtlar Kuru
munca hazırlanacak yönetmelikte belirlenir. 

Bu suretle üniversiteler bütçelerine intikal eden 
harçlar her üniversite bütçesinde açılacak öğrenci 
sosyal yardım tertibinden, kurulacak Öğrenci Harç
lar Fonuna aktarılır. Bu fonda toplanan paralar öğ
rencilerin beslenme, kültürel ve sportif faaliyetleri ile 
diğer sosyal ihtiyaçları için kullanılır. Fonun sarf ve 
denetimi ile ilgili konularda üniversitelerin döner ser
mayeleri ile ilgili hükümler uygulanır. Fondan artan 
para ertesi yılın fon hesabına devrolunur. 

Yabancı uyruklu öğrencilerden alınacak harçlarla 
ilgili esaslar bu maddeye tabi olmayıp, Yükseköğre
tim Kurulunca ayrıca tespit edilir.» 

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

MEHMET AYDAR — Sayın Başkan... 
'BAŞKAN — Sayın Aydar, önergeniz var, sonra 

konuşma hakkınızı kaybedersiniz efendim. 
Sayın Sağışman, Sayın Sabuncu, Sayın Gelen-

dost madde üzerinde söz almış bulunuyorlar. 
'Sayın Sağışman buyurun efendim. 
MUZAFFER SAĞIŞMAN — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım, sayın hükümet temsilcileri; 
Efendim, biz Bütçe-'Plan Komisyonunda alınacak 

bu ücretin 500 liranın katsayı ile çarpılmasıyla 17 
bin lira kadar bir para topluyor, bunun bugün için 
'biraz fazla olduğunu görmüştük. Bu meblağın daha 
az tutulmasında fayda mülahaza ediyoruz. Çünkü 
öğrencilerin aldıkları burslar bugün bu seviyeyi ko
layca karşılayacak durumda değildir, hayat şartları 
dolayısıyla. O bakımdan, bu meblağın Sayın Komis
yon ve Sayın Hükümet Temsilcisi tarafından bir ke
re gözden 'geçirilmesini rica ediyoruz. 

Hürmetler ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sağışman. 
Buyurun Sayın Sabuncu. 
HİLMİ SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
Sayın Sağışman, benim söyleyeceğim hususa de

ğindiler, o bakımdan ben çok kısa arz etmek isti
yorum. 5Q0 Türk Lirası bugünkü katsayı ile çarpıl
dığı takdirde 17 bin lira yapıyor yıllık olarak. 
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Şimdi, üçüncü paragrafa baktığımız zaman da 
fonda toplanan paralar öğrencilerin, beslenme, kül
türel ve sportif faaliyetleriyle diğer sosyal ihtiyaç
ları için kullanılır, yani beslenmede öğrenci bu pa
radan beslenecekmiş anlamı yaratıyor bu kelime. 
Kültürel faaliyet, yani bu para verilmezse öğrenciye 
bilgi verilmeyecek ve sportif faaliyet de ihmal edi
lecek. 

Devletin aslî görevlerinden birisi yaptığımız Ana
yasada da ortaya koyduğumuz şekilde kültürel hiz
metlerin en iyi şekilde, öğrenimin en iyi şekilde yap
tırılmasını temindir. Esasında böyle bir para neden 
alınır?... Çünkü, Devlet her faaliyetlerini karşılaya
bilmek için bir para ıkoyacak olursa, o zaman gelir 
toplamaya, vergi toplamaya ne hacet var, onun da 
tartışması yapılabilir. Mutlaka bu para belirli bir 
destek sağlamak bakımından toplanacak ise, neden 
bu kadar yüksek tutuldu?... Fırsat eşitliği bakımın
dan ya da maddî bakımdan geri olan çocukların da
ha ralhat okumalarının kısıtlanması bakımından son 
derece gayri adil ve öğrenci bakımından ödenmesi 
büyük zorluk taşıyan bir rakam olarak gelmekte
dir. 

O bakımdan ben de Sayın Sağışman'ın görüşlerine 
katılıyorum; mümlkün olduğu takdirde bu meblağın 
düşürülmesi bakımından Komisyonun madde üze
rinde yeniden tetkik etmesinin uygun olduğu kanısın
dayım. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Gelendost. 

HALİL GELENDOST — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Benim maruzatım son fıkra üzerinde olacaktır. 
«Yabancı uyruklu öğrencilerden alınacak harçlarla 
ilgili esaslar bu maddeye tabi olmayıp Yükseköğre
tim Kurulunca ayrıca tespit edilir» diyor ve gayri 
muayyen bir hüküm getiriyor. ıBu miktar ne olacak
tır?... Yukarıda birinci fıkrada olduğu gibi, bir mu-
ayyeniyetin getirilmesi gerekir. Keyfiliğe yol aça
cağı için, bunun belirli bir nispete tabi tutulması 
birinci fılkrada olduğu gibi gerekir kanısındayım. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın üyeler; maddeyle ilgili önergeleri okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
19 uncu maddede geçen 500 Türk Lirasının 200 

Türk Lirası olarak değiştirilmesini saygıyla arz ede
rim. 

Mehmet AYDAR 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Tasarının 19 uncu maddesin
de belirtilen 500 Türk Lirasının 200 Türk Lirası ola
rak değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Cahit TUTUM 

BAŞKAN — Sayın Aydar, buyurun efendim. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; çok enteresan bir madde karşısında
yız. Maddenin özünde üniversitelerimizin, Devletten 
sağladığı yardımlara eik olarak, öteden beri Türki
ye'de olsun mu olmasın mı gibi bir tartışmaya so
kulan yükseköğrenim, paralı yapılması şeklindeki 
düşünceye bir yönüyle böyle bir madde yol açmış 
bulunuyor. Ancak, getirilen madde, Millî Eğitim 
Bakanlığı bütçelerine bir yük tahmil etme yerine, 
Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı bir ikuruluş ola
rak hizmet veren Yurtlar ve Krediler Kurumunun 
bütçesine bir yük hem tahmil etmekte, hem de öte 
yandan yine öğrenci velilerine gerçekten ağır ve al
tından kolaylıkla çıkılamayacak ve geri dönüşlü bir 
ödeme sistemi içerisine girildiği zaman hayata atılan 
gençlerimizin sırtında uzun yıllar kambur olaraJk ka
lacak bir borcu da bu madde beraberinde getirmek
tedir. 

Bu itibarla halihazırdaki uygulama içerisinde me
seleye bakacak olursak, demin Sayın Hocam Sa
ğışman'ın da ifade ettiği gibi, bugürikü memur maaş 
katsayısı 35 X 500 dediğimiz zaman otomatikman 
17 500 lira harç öğrenciye yüklemiş oluyorsunuz. 
Bugünkü çeşitli uygulamalar karşısında meseleyi 
yine irdelediğimizde bu harçların halihazırda alınan 
harçlara !(+) 12 500 lira bir ilave yapımı mevzubahis-
tir̂  Meseleye genel mahiyeti ile baktığımızda, YÖK'e 
kazandırılacak olan, daha doğrusu YÖK'ün şemsi
yesi altında üniversitelerimize kazandırılacak olan 
yeni kaynak birkaç milyarı bulmaktadır. Bu demek
tir ki, her yıl öğrencilere, velilere Yurtlar ve Kre
diler Kurumuna birkaç milyarlık yeni bir yük tahmili 
söz konusudur. Bu, bence ağır bir yüktür. Hem de asıl 
ağır bir eğitim öğretim yükü altında bulunan Devle
tin fedakârlık yaparak yetiştirdiği gençlere birkaç mil
yarlık yeni yük getirilirken temel alt yatırımı, birta-
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kim eğitim öğretim hizmetleri geri plana itilmek sure- J 
tiyle demin Sayın Sabuncu'nun ifade ettiği gibi, daha 
sonra gelen, daha geri planda gelen beslenme konusu vs 
eğitim belki o çerçeve içinde kabul edilebilir; ama kül
türel ve sportif faaliyetlere tahsis edilebilecek bir kay
nak yaratılmış oluyor. Oysa amaç bu olmamak lazmı 
gelirdi; bu bir. Yani amacının daha bir önünde, daha 
ağır birtakım işlerin yapılabilmesi lazım gelirdi ki, bu 
kaynaktan Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon birkaç 
milyarı Türkiye bütçesi karşısında belki çok küçük gö
rebileceklerdir; ama bu birkaç milyarın öğrencilere, 
velilere, Yurtlar ve Krediler Kurumuna yükleyeceği 
yükü de herhalde hesap etmiş olmaları lazım gelirdi. 

Bu itibarla ben, önergemi en makul şekilde tanzim 
ettim, daha makul bir düzeyde alınması şeklinde bir 
durum söz konusu değildir, çünkü öğrencilerimiz kredi 
almaktadır, bugün aldıkları kredi seviyesi bellidir. Top
lam onların aldıkları kredi 40 bin lira civarındadır. Bu
na bir 17 500 lira daha ilave edeceksiniz 57 500 lira 
her yıl bir talebeyi, ödeme gücü içerisinde olmayan ta
lebeyi borçlandırmış olacaksınız. Nitekim, ödeme gü
cü içinde olmayan öğrencilerimiz çok büyük bir ra
kamdadır. Yani bir yerde Devletten alıp Devlete akta
racaksınız; fakat öbür yanda da öğrenciyi istikbalde, 
borçlandırmış olacaksınız. Hiç olmazsa ağır bir borçla 
istikbalde bunları iş hayatına göndermeyelim. 

Bu nedenle 2Ö0, lira herhalde katsayıyla çarpımında 
diğer ortaya çıkacak meblağı aşağı doğru çekmektedir 
ve uygundur zannediyorum; arkadaşlarımın takdirine 
arz ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 

Önergenin lehinde aleyhinde söz isteyen sayın üye 
var mı? 

İSA VARDAL — Lehinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Lehinde konuşmak üzere buyurunuz 

efendim. 
İSA VARDAL — Sayın 'Başkan, değerli arkadaş

larım; 
Bugün Türkiye'de geçim şartları, geçim koşulları 

ortadadır; memur zümresi olsun, işçi zümresi olsun ve 
orta tabaka olsun ellerine geçen ayık gelir miktarı 
bellidir. Bir öğrencinin Ankara tstanbul gibi büyük 
merkezlerde Kredi ve Yurtlar Kurumunda kalsa dahi, 
aylık masrafı 10 bin liranın aşağısında değildir. Hal
buki, Türkiye'de biraz evvel saydığım zümrelerin ay
lık gelirleri, kazançları en büyük miktarda dahi ta
savvur edilse 50 bin lirayı geçmez. 10 bin lirasını ço
cuğuna yüksek tahsil yapması için verdiği an geriye 

40 bin lira kalır ki, bu 410 bin lira ile geçinmenin de 
imkânı yok. Eskiden üniversitelerimizin bir kısmın
da dışarıda çalışmak suretiyle okuma imkânları var
lı, bu haklar da kısıtlanmış duruma girdi. Halihazır
da Kredi ve Yurtlar Kurumunun vermiş olduğu kre
diler çok azdır. Bu kredilerle bir talebenin okuması 
mümkün değildir. Gerçi, Kredi ve Yurtlar Kurumu 
son zamanlarda verdiği kredinin haricinde birtakım 
sosyal yardımlar da yapmakta; ama bunlarla bile bir 
talebenin cüzî bir para ile tahsilini sürdürmesi kâfi 
değildir; ailesinin muhakkak büyük bir katkıda bu
lunması gerekir. 

Maddede Iharçların Kredi ve Yurtlar Kurumu ta-, 
rafından karşılanması durumu göz önünde tutulmuş, 
bunun için Maliye Bakanlığınca bütçeden ödenek ko
nacağı şeklinde bir düzenleme gelmiş, ancak Kredi ve 
Yurtlar Kurumu Kanununda bu konuda açık bir şe
kilde demiyeyim, hiçbir hüküm yok. Burada ise, sa
dece atıf yapılmış; ama Kredi ve Yurtlar Kurumu Ka
nununda böyle açık hüküm olmadığı takdirde, öyle bir 
hüküm getirilmediği takdirde bu konunun yönetmelik
le düzenlenmesi de mümkün değil; çünkü yarın öbür 
gün kanunî formaliteler bakımından talebeyi borçlan 
dumanın da imkânı yok. Bütün bu nedenler göz önün
de tutularak, teklifte olduğu gibi, 100 çarpı memur 
katsayısı olarak bu miktarın düzeltilmesinde, memle
ketin okumak isteyen, ki bu daha ziyade taşradan ge
lenler için faydası olacaktır; önergenin bu şekilde oy
lanarak kabul edilmesi görüşündeyim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Vardal. 
Sayın Komisyon, görüşünüzü bildirir misiniz? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; arka
daşımız göstergenin 100 olduğu üzerinde durdular, 
önergede galiba 200'dü. Önerge elime gelmedi; ama 
öyle hatırlıyorum. 

BAŞKAN — 200'dü efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Arkadaşım 100 üzerin
den konuştukları için tereddüt ettim. 

BAŞKAN — Belki 200 dediler de İÖÛ anlaşıldı. 
İSA VARDAL — Sayın Başkanım, ben 100 olarak 

biliyordum; 200 olarak da aynen iştirak ediyorum. 
BAŞKAN — Evet efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Çok dikkatle dinlediğim 
için arz ediyorum. 
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Efendim, bizim düşündüğümüz buraya yanlış iş
lenmiş evvela onu özür dileyerek söyleyeyim, daha 
önce arz etmem gerekiyordu; bu yıllık toplamı «500 
Türk Lirasının» değil efendim, «500 memur aylık gös
tergesinin» dir. Evvela o şekilde bir düzeltme yaptık
tan sonra şimdi durumu Sayın Genel Kurulumuza 
arz edeceğim. 

«500 memur aylık göstergesinin öğretimin başla
dığı yılın memur maaş katsayısı ile çarpılması sonucu 
bulunan miktarı aşmamak üzere...» Cümle bu şekilde 
oluyor. O rakamın adı «Memur aylık göstergesi» dir 
efendim. 

MAHMUT AKKILIÇ — 500 olur mu? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, mümkündür; 
fakat bu gösterge rakamının adı «Aylık gösterge» dir. 
«Memur aylık göstergesi» denir ve altta 300, 500, 800, 
900; rakamlar yazılır. O tablonun adı «Memur aylık 
göstergesi» dir. O bakımdan, buraya doğrusunu yaz
mak işitiyorum; doğrusu da budur. 

Efendim, bu husus Komisyonumuzda uzun süre 
görüşülmüştür ve arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz 
görüşmede, 500 olduğu takdirde, (Ki teklif böyledir) 
34'le çarpıldığında 17 000 lira; 400 olduğu takdirde 
13 600 lira; 300 olduğu takdirde, 34'le çarpılırsa 10 2G0 
lira ve 200 olduğu takdirde 7 20ö, lira vermesi gereki
yor öğrencinin bir yılda. Bu konuda arkadaşlarımızla 
yaptığımız oylamada dört arkadaşımız 500 olarak kal
masını, üç arkadaşımız 400 olark kalmasını, üç arka
daşımız 300 olarak kalmasını ve bir arkadaşımız da 
200 olarak kalmasını uygun görmüşlerdir. Bizim sor
duğumuz ve ön bilgiyi veren Bütçe-Plan Komisyonu
muz da 2İ0O getirmiştir. Ancak, şu anda Genel Ku
rulun temayülünü ve önergelerdeki durumu gördükten 
sonra YÖK'le yapmış olduğumuz temasta «300 ola
rak» olmasını Komisyonumuz da uygun görmektedir. 

Arz ederim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcıoğlu. 

MAHMUT AKKILIÇ — Efendim, bir açıklama 
şeklinde soru sorabilir miyim?.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Akkılıç. 
MAHMUT AKKILIÇ — Tahmin ediyorum o 

zaman Komisyon ve de Hükümet konuyu daha da iyi 
savunabilecektir; biz de aydınlanmış olacağız. 

Üniversitelerimize kaç öğrenci devam etmektedir, 
varsa rakamı; bir. 

• İkincisi; bunun yüzde kaçı burs alabilmektedir?.. 
Üç; Yurtlar Kurumundan burs alanlar olduğu gibi, 

bir de Devletin çeşitli kurumlarından burs alanlar var-

— 659 

dır. Zaman zaman bunlar arasında aykırılıklar olmak
tadır. Bu nedenle onu buraya; hem Yurtlar Kurumuna 
ve hem de burs veren müesseselere gerektiğinde buraya 
bir ilave yapmak suretiyle düzeltmeyi kabul ederler mi?. 

Teşekkür ederim. 
iBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 
Buyurun Sayın Doğramacı. 
YÖK BAŞKANI İHSAN DOĞRAMACI — Sa

yın Başkanım, yükseköğrenime devam eden öğrenci 
sayısı yaklaşık olarak 295 bindir. Ancak, izninizle bir 
bilgi arz edeceğim. 

2547 sayılı Kanunda, değişikliğe uğramamış Kanun
da «Öğrenimin paralı olduğu ve masrafın beşte birinin, 
yani % 20'sine kadar bir miktarın öğrenciler tarafından 
karşılanması...» Bu, şu demekti : Bir tıp öğrenimi yılda 
aşağı yukarı bir milyon liraya mal oluyor. O .halde o 
uygulansaydı, 200 bin lira bir harç ödemesi gerekirdi; 
bir hukuk fakültesi öğrencisinin de löd bin lira, 80 bin 
lira, yerine göre ödemesi gerekirdi. 

Efendim, şimdi izninizle şu bilgiyi de arz edeyim : 
Yine Kanunda; fakir, zengine bakmadan herkese kredi 
vermek, borçlandırmak imkânı vardır ve onun için büt
çede her ders yılı için yarım milyar liralık bir para 
öngörülmüştür. Ancak, ders yılıyla malî yıl (Ki, takvim 
yılıdır) ayrı zamanlara rastladığı için, bu yılın Kasım 
ve Aralık aylarında başlanırsa, şu anda (1983 yılında) 
bir milyar liralık bir ödenek mevcuttur, ki bu ihtiyacı 
olanlara verilsin. Bir yenilik de, bu paranın herhangi 
bir şekilde bütçenin (B) faslına intikal edip Hazineye 
kolaylık sağlama değil, elbette ki, üniversitelerde iaşe, 
sportif faaliyet, kültür faaliyeti için bazı ödenekler var; 
fakat ek olarak, bunlardan toplanacak bu parayı sey
yanen üniversitelere daha çok imkân sağlamak, dışarıda 
dolaşmalarını önleyici sportif faaliyetler, yemeklerini 
daha iyi yapmak için bir ek ödenek öngörülmüştür. 

O halde ister varlıklı öğrenci bunu versin, ister 
borçlansın; kendisi için kullanılacaktır. Bu olmasa, de
ğil 200, 50 de düşünülebilirdi; fakat bu olanaklar ta
mamen öğrencilere gidecek ve fon olduğu için, para 
kalırsa ertesi yıla aktarılabilecektir. O halde, bu bir 
yönden de sosyal faaliyeti, yani sosyal adaleti öğren
ciler arasında sağlayıcı bir tedbir olarak düşünülmüştür. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğramacı. 
Sayın Aydar ve Sayın Tutum, ikinizin önergesi ay

nı mahiyette; önergenizde rakam konusunda bir de
ğişiklik yapmıyorsunuz?.. 

MEHMET AYDAR — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Evet. O halde, çünkü Komisyon... 
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İSA VARDAL — Sayın Başkan, soru sorma im- I 
kânımız var mı acaba?.. I 

BAŞKAN — Müsaade buyurun; bu konuyu halle- I 
deyim, ondan sonra soru sorma imkânı tanıyacağım 
efendim. I 

Sayın Komisyon «300 olarak değişiklik yapacağız» I 
diyorlar. Bu takdirde Komisyon ve Hükümetin öner- I 
gelere katılmadıkları anlaşılıyor. O itibarla, dikkate I 
alınma kararınızı istihsal ettikten sonra Komisyona 
vereceğim ve Komisyondan geliş şekli üzerinde dura
cağız. 

Aynı mahiyetteki iki önergenin dikkate alınmasını I 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Vardal, sorunuzu şimdi sorabilirsiniz; bu- I 
yurun. I 

ISA VARDAL — Sayın Başkan, gereği kalmadı 
efendim; teşekkür ederim. I 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Maddeyi dikkate alman... I 
HALÎL GELENDOST — Sayın Başkan, benim 

konuşmama Komisyon cevap vermedi efendim. 
BAŞKAN — Komisyon maddeyi getirdikleri za- I 

man cevap versinler. I 
Sayın Komisyon maddeyi hemen getiriyor mu- I 

sunuz?.. I 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, maddeyi... 
Önerge bize gelmediği için, efendim ben şifahî ola
rak «300 olarak» arz ediyorum. Bu konuda Genel I 
Kurul neye karar verirse... I 

BAŞKAN — Evet; yani konuyu süratle hailede- I 
bilme bakımından. I 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, bu arada dü
zeltme talebimiz olabilir mi; düzeltme için de bir söz I 
istiyorum. I 

BAŞKAN — Düzeltme için söz vereceğim Sayın 
Erginay. I 

Sayın Gelendost, «Benim soruma, konuşmama I 
cevap verilmedi» dediler; konuşmayı hatırlıyoruz... 

MÎLLÎ EĞİTÎM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, çok özür di
lerim, şu anda hatırlayamadım, not edemedim... I 

BAŞKAN — Sayın Gelendost, sorunuzu kısaca 
tekrarlayınız efendim. I 

HALİL GELENDOST — Efendim; son fıkrada, 
«Yabancı uyruklu öğrencilerden alınacak harçlarla I 
ilgili esaslar bu maddeye tabi olmayıp, Yükseköğ- I 
retim Kurulunca ayrıca tespit edilir» diyor. Yani, I 
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bir gayri muayyeniyet getiriyor. Bu; birinci fıkrada 
olduğu gibi, muayyen bir esasa bağlanması gerekmez 
miydi?.. Çünkü harç alıyor. Bunun Yüksek Öğretim 
Kurulunun keyfine bırakılmaması gerekir kanısın
dayım. 

Bu konuda ne düşünüyorlar?.. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gelendost. 
Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 
MÎLLÎ EĞİTÎM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; bu 
konu, Amerika'daki eğitimin rie kadar pahalı oldu
ğu, Kıbrıs'takilerinin de ingiltere'de veya diğer mem
leketlerde yaptıkları, hatta Avusturalya'da bile tahsil 
yapanların bulunduğu, Afrika ülkelerindeki eğitimin 
daha farklı olduğu dikkate alındığına göre; bunun 
tespitinin ayrıca yapılacağı, bunun için belirli bir ra
kamın konulmasının mümkün olamadığı anlaşılmak
tadır. O bakımdan bu madde, bu şekildedir; yoksa 
başka bir şey yoktur efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

MİLLÎ EĞÎTÎM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, bu 
konuda bir şey daha arz etmek istiyorum. 

Türkiye'deki; yurt dışında okuyan öğrencilerin de 
öğretim giderleri birbirinden çok farklıdır. Almanya 
aylığı başkadır, harçları başkadır; Fransa'dakinin 
başkadır; Amerika'dakininki başkadır; ötekilerinki 
başkadır ve gayri muayyendir. 

BAŞKAN — Evet; teşekkür ederim Sayın Kan-
ı.Tcıoğlu. 

CAHtT TUTUM — Sayın Başkan, bir soru so
rabilir miyim?.. 

BAŞKAN — Sayın Tutum, söz vereceğim efen
dim. 

Sayın Erginay, yazım düzeltmesiyle ilgili; buyu
run efendim. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, efendim, ben 
söylemiştim; dışarıda iken «Düzelttiklerini» belirtti
ler. O nedenle lüzum kalmadı. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Tutum, sorunuzu şimdi sorabilirsiniz; bu

yurun efendim. 
CAHÎT TUTUM — Sayın Başkanım; aslında 

Anayasamıza göre, yabancıların hukukî durumu 
16 rcı maddede düzenlenmiştir. Bir yabancı huku
kunu savunma açısından değil; ama Anayasanın ge
nel esprisi içerisinde, özellike 16 ncı madde «Temel 
hak ve özgürlükler, milletlerarası hukuka uygun ola-
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rak kanunla düzenlenir» diyor; Sayın Gelendost'un 
bahsettiği herhalde bu olsa gerek. Anayasanın 73 ün
cü maddesi de, «Yukarı ve aşağı sınırlar tespit edil
mek kaydıyla o sınırlar içerisinde her türlü harç ve 
vergi ve resimlerde istisnalar, muaflar ve indirim 
oranları ancak tespit edilebilir» diyor. 

Bu durum karşısında sanıyorum ki, buradaki tar
tışmada sorumuz; bu ilgili esasla, harçlarla ilgili esas
ları bir Yüksek Öğretim Kurulunca tespitine ilişkin 
olan hükmün milletlerarası hukuka uygun olarak ka
nunla yapılmış bir düzenleme olup olmadığı nokta
sında düğümlenir; bu noktanın açıklığa kavuşturul
ması gerekir. Bu konuda bir açıklık getirmelerini is
tirham ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Hayhay; teşekkür ederim Sayın 

Tutum. 
Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 
MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, bütün 
öğrencilerin ne kadar yolluk alacakları katsayı üze
rinden, yurt dışındaki Dışişleri Bakanlığı temsilcile
rinin; yani ataşelerimizin, vesairelerin aldıkları ay
lıklar gibi, bunların hesaplamaları her yıl, Milletlera
rası İktisadî İşbirliği; yani Maliye Bakanlığının bir 
bölümü, Devlet Personel Dairesi ve Bakanlar Kuru
lu kararıyla tespit olunur doların fiyatlarına göre. 
Hala bugün yurt dışında okuyan öğrencilerin beş se
ne evvelki dolar fiyatıyla öğrenim gideri aldıkları ve 
bunları ödedikleri ve ona göre gönderdikleri mey
dandadır. O bakımdan, bunlar onlarla halledilecek
tir; Bakanlar Kurulu kararıyla doların değişik fiyat
larına göre yahutta okunan çevredeki paranın duru
muna göre ayarlanacaktır. Bu bakımdan kesin bir-
şey yoktur; yani bunun hiçbir endişeye mahal ver
mediğini arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu, maddeyi dik
kate alınan önerge üzerinde bir inceleme yapıp veri
yor musunuz?.. 

MILLİ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Şimdi yapıyorum efen
dim, aynen okuyorum. 

Yüce Başkanlığa 
Madde 19'daki değişik 46 ncı maddede yazılı 500 

rakamının 300 olarak değiştirilmesi Komisyonumuz
ca uygun görülmüştür. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Aydar ve Sayın Tutum, öner

ge sahipleri olarak ikinizden biriniz lütfen... Birinize 
söz verme imkânım var. Buyurun Sayın Aydar. 
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MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, Sayın Hü
kümetin koyduğu kurallara ve gösterdiği yumuşak
lığa, Komisyonla katıldıkları düşünceye teşekkür edi
yorum. Prensibine aynen katılıyoruz. Alınacak, top
lanacak paraların okuyan Türk Gençliğinin, yüksek
öğrenim gençliğinin birtakım ihtiyaçlarına harcana
cağına, onların boş zamanlarının daha iyi bir şekilde 
değerlendirileceğini biz de kabul ediyoruz; ancak 
öbür yanda bütün bu 295 bin öğrencinin arkasında 
Türkiye'de sıkıntı çeken ailelerin bulunduğu, velile
rin bulunduğunu ifade etmek istiyorum. 

Bu itibarla para netice itibariyle yine o ailelerin 
cebinden çıkacaktır, bu çocuklarımızdan çıkacaktır. 
200'de ısrarımızın tek nedeni budur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, biliyorsunuz, hatırlatma bakımın

dan arz ediyorum. Önerge sahibi, dikkate alınmadığı 
için önergesi, söz verdim, yeniden bir açıklama yap
tılar. Bundan sonra yapacağım iş, Komisyondan ge
len şekliyle maddeyi oylatmaktır. Maddeyi kabul et
tiğiniz takdirde Komisyonun teklifini benimsemiş 
olacaksınız, kabul etmediğiniz takdirde önergeye ge
ri dönmüş olacağız. 

Maddeyi Komisyondan (Komisyon 500'ü 300 ola
rak değiştirmek suretiyle maddeyi Genel Kurula gön
dermişlerdir) gelen şekliyle oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

20 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 20. — 2547 sayılı Kanunun 47 nci mad

desine aşağıdaki (e) ve (f) fıkraları eklenmiştir. 
«e) Öğrenciler üniversitenin laboratuvar, kitap

lık, spor, yurt, kafeterya ve diğer tesislerinde üniver
site bütçesinden saat başına ücret ödenmek kaydıy* 
la, Devlet Memurları Kanunu, İş Kanunu, Sendika 
Kanunları ve sosyal güvenlikle ilgili diğer mevzuat 
hükümlerine tabi olmaksızın ve sözleşme ile çalıştı
rılabilirler. Bu ödemelere ilişkin hususlar her yıl büt
çe kanunlarında gösterilir. 

f) Hazırlık sınıfı dışında, beş yıllık eğitim - öğ
retim programlarını kapsayan bir sürenin sonunda, 
tüm sınavların başarılmış olması şartıyla, bir yıllık 
staj dönemlerinde yaptıkları hizmetler karşılığı ola
rak ilgililere yapılacak ödemeler bütçe kanunlarında 
gösterilir. Bu durumda staj yapan öğrencilere asgari 
ücret düzeyinde ücret ödenir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Sayın Aydar, Sayın Sağışman. 

Buyurun Sayın Aydar. 
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MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Getirilen düzenlemede öğrenciler için bazı mad
dî imkânların sağlanması herhalde amaç alınmıştır. 
Öğrenci, üniversitelerin laboratuvarlarında, kitaplık
larında, spor, yurt ve kafeterya gibi yerlerinde çalıştı
rılacak ve saat başına kendilerine ücret ödenecektir. 

Çalışmak, aslında kişinin bir menfaat karşılığı 
kendi emeğini satması demektir. Burada üniversite
nin yönetimi, çalışan bu insanı sigortasız olarak ça
lıştırdığı takdirde, mevcut hukukî düzenimiz içinde 
suç işlemektedir, bu açıktır. Kafeteryada çalıştıra
caksınız, sıcak yemeği üzerine dökecek yanacak; 
ayağı kayacak düşecek. Bu öğrencinin sosyal güven
cesi nedir?.. Orada saat başı alacağı üç - beş kuruş 
mudur?.. Hiçbir kanunî güvence getirilmeden, sadece 
üniversitenin ya kendilerine bu kabil hizmetlerde kul
lanabileceği eleman temin etmesi veyahutta çok za
yıf olarak da öğrencilerin kendileri için, öğrencilere 
az da olsa haftalık harçlık sağlamasıdır; ama bu 
mutlak surette büyük bir sorumluluk getirmektedir. 
Bunun üzerinde düşünmeye Sayın Hükümeti ve Ko
misyonu davet eder, saygılar sunarım. 

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

MUZAFFER SAĞIŞMAN — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlar, sayın YÖK temsilcileri ve Hükü
met temsilcileri; 

Bütçe - Plan Komisyonunda bu maddenin gel
mesi dolayısıyla YÖK'ü tebrik ettik, hakikaten staj
larda ücret almaları çok yerinde; ancak bu stajlar 
mecburî. Ufak bir muvaffakiyetsizlik, bütün imtihan
lardan başarılı olması şartı kaldırılmıştı teklifimizde 
Bütçe - Plan Komisyonunda. 

Ayrıca, bunlara asgarî ücretten ücret verildiği 
zaman da tabiî bu ücret ödenmesinde, kazalarda bir 
sosyal sigorta primi ödenmesi de vardır Sayın Ay
dar'm dediği gibi. Bu ücret verilmesinde bir karşılık 
garantilerde bulunmaktadır. O bakımdan da Sayın 
Aydar'm dikkatini çekerim; yani ücret verirlerken 
fabrikalarda stajyerlere, küçük bir sigorta primi öder
ler, bununla öğrencilerin durumları... 

Bir de benim ricam, bütün derslerinde başarılı 
olması şartının lütfen kaldırılmasıdır. 

Çok teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sağışman. 
Cevap verecek misiniz Sayın Kantarcıoğlu?.. Bu

yurun. 
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MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Bugün Millî Eğitim Bakanlığında OSANOR adı 
verilen bir proje uygulanmaktadır. Bunlar sanatları
nı daha geliştirmek için sanayi işbirliği şeklinde Mil
lî Eğitim Bakanlığı tarafından ele alınmaktadır. Bu 
çocuklar 18 yaşını doldurmadıkları için sigortalı da 
değillerdir. Buna rağmen, mevcut düzenleme ile ve 
Bakanlar Kurulu kararıyla ve daha önce döner ser
mayelerinde bu konuda olan bir madde yüzünden bu 
paralarını almaktadırlar ve alabilmektedirler, çalış
maktadırlar. Bunun küçüklere uygulandığında nasıl 
bir mahzur ortaya çıkmıyorsa, büyüklere uygulan
masında da hiçbir mahzur yoktur. 

Bugün tüm endüstriyel, öğretmen, sanat okulla
rında öğrenciler saat başı ücret almak suretiyle iş 
yaparlar. Bir marangoz bir tesviyehanede, bir demir
hanede rahatlıkla işini görür ve yapmış olduğu işten 
dolayı da saat başı ücret alır. Bunlar döner sermaye 
diye birleşir, öğrenci mezun olduğu zaman, belli bir 
miktar para alır, bununla bir dükkân açabilir veya 
bir para şey edebilir. Bunun yolları vardır ve yönet
melikle bu tespit edilecektir ve halledilmesi de müm
kündür. Bu öğrencilerin de saat başına ücret almala
rı, sigortalı olmaları ve olmamaları şu mevcut kanun
larda, (Devlet Memurları Kanununda olsun, İş Ka
nununda olsun) hiçbir madde bulunmadığı için, suç
lama diye bir şey olması da mümkün değildir. Esa
sen bir fizik laboratuvarında veya başka bir maden 
ocağında çalıştırılan öğrencinin veya öğretmenin bu 
kazalara uğramayacağı nereden söylenebilir?.. 

Bu bakımdan, bu sadece çalışkan talebelerin tak
dir edilmesi bakımından getirilmiş bir düzenlemedir. 
Eğer o kafeteryada, diğer spor işlerinde vesairede ça-
lıştırılırsa hem para sağlamış olacaktır, hem de ha
yatı yaşayarak öğrenecektir; bu eğitimde, 2'de temel 
ilkedir. Bu bakımdan Sayın YÖK Başkanı bu konu
da daha geniş bilgi verebilecektir. 

Arz ederim efendim. 

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

yın Başkanım, üniversitelerimizde Mediko - Sosyal 
Merkezler vardır. Biz bunu daha da yaygınlaştır
mak, daha da yararlı bir duruma sokmak için çaba 
içindeyiz. O halde bu öğrenciler ister bu gibi işlerde 
saat başına çalışsınlar veya çalışmasınlar bunların 
sağlıkla ilgili hususları bu şekilde karşılanıyor. Ken-
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dilerinden aldıkları ücretlerden bir prim kesilmesin 
daha çok ellerine para geçsin diye bu yazılmıştır tah
min ediyorum. Onun için kendilerine bir zarar gel
meyecek. 

İkinci konu Sayın Sağışman Hocamın dokundu
ğu, şüphesiz staj sınıfında, son senede sınavını bitir
meyenlere de ücret verilebilir. Yalnız şu anda yü
rürlükte olan yönetmeliklerimizde tüm sınavlarını bi
tirmeyenlere staj yaptırmıyoruz, son sınıf stajını yap
tırmıyoruz. 

Bu nedenle bilhassa şu anda uygulanabilecek yer 
altıncı sınıftır, hekimlerdir, tıbbiyenin derslerinide 
yeni düzenlemede beş sınıfa ayırmışız tüm sınavla
rını bitiriyor, altıncı yıl 12 ay hastalanırsa gün ilave 
edilecek. Burada doğum ..servisinde şu kadar doğu
mu nezaret altında yapmış olması, şu kadar acil va
kayı görmüş olması, şu kadar nöbet tutması gibi, hu
susları yaptı deyince, diploma veriliyor. Eskiden bu
nu yapanlar hiçbir para almazlardı. İşte öğrencilikle 
hayata atılmanın arasında bir dönemdir, sınavını ba
şaramayanın staja başlamasının doğru olacağını bil
miyoruz. Çünkü stajını yapacağına gider derste der
sini çalışır ve uygulamayı tam yapamaz. Bu düşün
ceyle bu şekilde yazılmıştır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğrama
cı. 

İSA VARDAL — Soru Sayın Başkan. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Soru Sayın Baş

kan. 
MEHMET AYDAR — Soru. 
BAŞKAN — Peki soruları alayım efendim. 
Buyurun Sayın Vardal. 
ÎSA VARDAL — Sayın Başkan, maddenin ikin

ci fıkrasında bir yıllık staj tabirinden master yapa
cak talebeler de bunun içine giriyor mu, girmiyor 
mu?.. Onu öğrenmek istedim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Alpdündar, buyurun efendim. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan, 
bu düzenlemede çalışacak talebelerin bir kısım ana
yasal haklarına sınır getirilmek istenmektedir. Ben 
yönetimden, özellikle şunu sormak istiyorum. Bildi
ğim kadarıyla üniversitelerin kafeteryaları işletmeye 
verilmektedir; yani patrona, aracıya, taşerona veril
mektedir. Eğer böyle bir taşeron işletmeciliğinde ta
lebe çalıştırılacaksa bu Yasa bu çalışmanın, bunun 
yanında çalıştırılacak talebelere bütün yasal hak
lan ellerinden alınmış olur ve bir nevi üniversiteye 

değil, patrona hizmet etmiş olur. Bu konuda bir açık
lama istirham ediyorum. Acaba böyle üniversitelerin 
işletmecilere verilen kısımlarda da talebe çalıştırıla
cak mıdır?.. Bunun açıklanmasında yarar vardır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Aydar, buyurun efendim. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, burada 

sormak istediğim hususlardan bir tanesi şudur. Sos
yal Sigortalar Kurumuna prim kesilmemesi için, öğ
rencilerin eline daha yüksek ücret geçmesi düşünül
müştür. Ancak Sigorta mevzuatı itibariyle sigorta 
başlangıç tarihinin çalıştırılacak öğrenciler için ileri
de çok daha büyük avantaj sağlayacağı hususu ni
çin düşünülmemiştir?.. 

İkincisi, çalıştırılacak olan öğrenciler eğer eğitim, 
öğretim çerçevesi içerisinde belli bir otoritenin kont
rolü altında ise, sorumluluğu ve kontrolü altında ise, 
elbetteki demin kürsüden ifade ettiğim gibi, iş kaza
sı esnasında uğrayacakları zarar müesseseye tahmil 
edilecektir; ama hiç kimsenin sorumluluğunda olma
yan bir çalıştırma içerisinde bu mesuliyet kime ait
tir?.. 

Bu hususların aydınlatılmasını rica ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sorulara cevap veriniz lütfen, buyurun Sayın 

Doğramacı. 

YÖK BAŞKANI İHSAN DOĞRAMACI — Sa
yın Başkan; Birinci soruya master öğrencisi yalnız 
staj değil derste görüyor, ayrıca sınavı var, o halde 
bu ona uygulanmıyor. Master birçok yerlerde beşin
ci sınıftır, halbuki burada beş yılı tamamlamış tüm 
sınavları bitmiş ve ondan sonra staj yapanlar için
dir. Bu nedenle tarifte bunu kapsamıyor. 

İkinci konu efendim, bu çalışacak öğrenci, evet 
birkaç kafeterya belki taşerona verilmiş; ama üni
versitelerimizin bir çoğunda kafeteryayı üniversite iş
letiyor ve öğretim üyelerinin kafeteryası var, öğren
ci kafeteryası var bunların bir çoğunda üniversite 
kendi işletiyor. Sonra burada çalışanlar, ders deva
mı mecburiyeti olduğu için bunların böyle uzun 
boylu saatlerle çalışma değil, belki haftada üç saat 
çalışacaktır, belki ayda belli günler çalışacaktır ve 
bunların derslerini aksatacak şekilde uzun saatler ça
lışmasına imkân verilmeyecektir. Alacağı 3-5 ku
ruş para ile belki kendisine bir şeyler alır veyahut 
daha rahat sinemaya gider, bir arkadaşını davet eder 
düşüncesiyledir, geçim için değildir. Batı ülkelerinde 
öğrencilerin bu gibi yerlerde ayda beş saat, sekiz 
saat, dört saat çalıştıklarına çok rastlanmaktadır. 
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Zengin ailelerin çocukları bilhassa çalışırlar; çünkü 
çalışmanın şerefli bir iş olduğunu böylece öğrenmiş 
olurlar. 

Sigorta mevzuatı haftada bir saat iki saat; ayda 
beş, on saat çalışan, nöbetle çalışacak, çünkü müm
kün mertebe geniş sayıda öğrencilere imkân sağla
mak için her birine azar azar, yoksa bin öğrenciden 
efendim, bunun otuzu devamlı çalışsın değil, bunun 
belki ikiyüzü veya ikiyüz ellisi birkaç saat çalışsın 
düşüncesiyle getirilmiştir, bu amaçladır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, madde ile ilgili iki önerge var, 

okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Tasarının 20 nci maddesinin 
f fıkrasında geçen «tüm sınavların başarılmış olma
sı şartıylayı» ibaresinin metinden çıkarılmasını saygıy
la arz ve teklif ederim. 

Cahit TUTUM 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 487 Sıra Sayılı YÖK Kanu

nunun bazı maddelerinin değiştirilmesini öngören Ta
sarının 20 nci maddesi ile 2547 sayılı Kanunun 47 
nci maddesine eklenmek istenen (f) fıkrası sonuna 
aynı Tasarının 24 üncü maddesi yayımı tarihinde 
yürürlük ilkesini koymuş olduğuna, bu Kanunun ya
yınlandığında yararlanacak öğrencilere 1983 bütçesin
de ödenek hazır olmadığına göre, yeni bütçe yürür
lüğe girinceye kadar mağdur olmamaları için yeni 
bütçenin yürürlüğe girmesine kadar halen yürürlükte 
olan 1983 bütçesinde gerekli karşılık aktarması ya
pılır cümlesinin eklenmesini saygıyla öneririz. 
A. Güngör ÇAKMAKÇI Zeki ÇAKMAKÇI 

BAŞKAN — Sayın Tutum sizin önergeniz, bu
yurun efendim. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, aslında Sayın 
Yükseköğretim Kurumu Başkanının açıklamasıyla du
rum bir hayli netlik kazandı. Demek istiyorlar ki, biz 
staja gönderebilmemiz için öğrencilerimizin bu beş 
yıllık eğitim öğretim programını kapsayan sürenin 
sonunda tüm sınavların başarılmış olmasını zorunlu 
görüyoruz diyorlar; buna bir itirazımız yok, hukukî 
bakımdan bu zaten yönetmelikle kapsanmış durum
da, ama siz bir yasaya bu şekilde bir hüküm koyar
sanız yani sınavların, tüm sınavların başarılmış ol
ması şartıyla yaptıkları hizmet karşılığı olarak ilgili
lere yapılacak ödeme derseniz, o zaman hizmet kar
şılığı ödemenin sınavın başarılması şartına kanunen 

bağlamış olmaktasınız. Bu şekilde bir ifade hukukî ol
maz, çünkü hizmet ücret karşılığıdır, ama kime hiz
met vereceğinizi tayin o ayrı bir konudur. Eğer siz 
hizmet vereceğiniz kişiyi bir yönetmelikle veya bir 
yasa ile bir objektif düzenleyici metinle kısıtlamış-
sanız buna hiç ses çıkarılamaz; ama çalıştırdığınız 
sürece ücretin mutlaka çalıştırılana ödenmesi gerekir. 
Ücret ödemenin sınavların başarılmış olması şartı ile 
ilişkili imiş gibi gösterilmesi burada büyük hata olur. 
Sanıyorum zaten açıklamalarında yönetmelikte tüm 
sınavlarını başarmadıkça bu tür isteklendirici işlere 
kişileri tahsis etmediklerini böyle bir olanak tanıma
dıklarını belirttiklerine göre mesele hallolmuştur. Şu 
ibare düşmek suretiyle metin netlik kazanıyor; yani 
herhangi bir sakınca yok, yarın yönetmelikler değişir 
de bir dersten takıntılı olanların da staj yapma im
kânı verilirse o bir dersten takıntılı olanlar o hüküm 
gereğince pekâlâ ücret alabilirler; ama böyle koyar
sanız hiçbir zaman alamazlar; yönetmelikle düzenle
me imkânı da kendi kendinize kısıtlamış olursunuz. 

Sanıyorum ki önergenin amacı, maddeyi hukukî 
denge açısından biraz daha netliğe kavuşturmak ve 
«tüm sınavların başarılmış olması şartıyla» ibaresini 
metinden çıkararak normal, ancak staja gönderilecek
lerin hizmet karşılıkları bir ücretle değerlendirileceği 
yolundaki hükmü bırakmak sanıyorum ki isabetli 
olur. 

Takdirlerinize saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın 

üye?.. Sayın Sağışman önergenin lehinde buyurunuz 
efendim. 

MUZAFFER SAĞIŞMAN — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlar, Sayın YÖK ve Hükümet temsilci
leri; 

Sayın YÖK Başkanının verdiği açıklamadan sonra 
ve bilhassa önerge sahibinin yaptığı açıklamadan sonra 
bunun hakikaten lüzumsuz olduğu ortaya çıkıyor. 

Yönetmelikte, eğer imtihanlarını başaramayanlara 
bir yıllık staj yapma hakkı tanınmadığına göre, bu
na burada lüzum yok. Bu, aksine oluyor. Başarama
mış olanlar da şu halde ücretsiz staj yaparmış gibi, 
bir mana çıkarılabilir. Yani, takıntısı olan birisi ge
lir, «Ben stajımı yapacağım», siz başarmış olanlara 
ücret ödüyorsunuz. «Ben ücretsiz çalışacağım» der. 
Halbuki yönetmeliğe bağlılığı serbest bırakırsak, bu 
maddenin (h) fıkrası zannedersem daha rahat çalışır 
bir fıkra haline gelecektir. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sağışman. 
önergeye cevap rica ediyorum. Buyurun Sayın 

Doğramacı. 
YÖK BAŞKANI ÎHSAN DOĞRAMACI — Tak

dir Yüce Heyetindir efendim. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, bu 
özel bir düzenlemedir. Eğer bu, «tüm sınavların ba
şarılmış olması şartıyla» tabiri çıkarsa, yönetmelikte 
her türlü değişiklik yapmak suretiyle bunun sınırı ge
nişleyebilir ve bu da Devletin bütçesine konan öde
nekleri her yıl artırır ve Devlete yük getirir. Bilhas
sa konuşan iki arkadaşımızın da Bütçe - Plan Komis
yonunda olmaları nedeniyle bu konuda bizden daha 
hassas davranmalarının gerektiği kanaatindeyim ve sa
dece hazırlık sınıfı dışında beş yıllık eğitim - öğretim 
programlarını kapsayan bir sürenin sonunda, tüm sı
navların başarılmış olması şartıyla olduğu zaman bel
li bir zümre, başarılı bir zümre; ama bu tabir çıkar
sa veya bu yönetmeliğe bırakılırsa, her gelen yöneti
me göre bu sınır genişler ve bütçeye yük getirir. Biz 
bütçeyi geleceğe kambur getirmeme düşüncesindeyiz. 
Biz katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Hükümet?.. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ NA
ZIM ÇÖKER — Komisyonun görüşüne katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, önergenin dikkate 
alınması hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... önergenin dikkate alın
ması kabul edilmemiştir. 

İkinci önerge, Sayın Zeki Çakmakçı ve Sayın Gün
gör Çakmakçı'nın. Buyurunuz Sayın Çakmakçı. 

ZEKÎ ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan, sayın üye
ler; 

Evvela 47 nci maddeyi bu iki fıkrayı eklediklerin
den dolayı Sayın Bakanlık ve YÖK temsilcileri ile 
Komisyonumuza teşekkür etmek istiyorum. 

Staj döneminde malumdur sonu gelmiş durumda
dır. Yeni stajyerler stajlarına başlamak üzeredirler. 
Halbuki kanunun yürürlüğe girmesi, 24 üncü madde
de de belirtildiği gibi, yürürlük tarihi kanunun ya
yım tarihidir. Bu tarihten sonra stajyer olacaklara 
bütçede ödenek olmadığı için yılbaşına kadar, yani 
yeni bütçe hazırlanmc#a ve yürürlüğe girinceye ka
dar bir ödeme yapılamayacaktır. Buna mani olmak 
için, yani şu önümüzdeki günlerde veyahut aylarda 

stajyer olacaklara da yılbaşına kadar bir ödeme yapı
labilmesi için, gerekli fonun teşkil edilmesi için bir 
aktarma, yapılmasını öneriyoruz. Teklifimizi tasvip
lerinize arz ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmakçı. 
Önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın 

üyemiz?.. Aleyhte Sayın Erginay. Başka?.. Yok. 
Buyurunuz Sayın Erginay. 
AKÎF ERGİNAY — Sayın Başkan, şüphesiz büt

çe hukuku bakımından bunun önce geçici bir mad
de haline gelmesi gerekir, yani bu kanunun aslî mad
desine koyarsanız, «her sene aktarılır» diye bir hü
küm olmaz. Evvela geçici olması gerekirdi bir; büt
çe hukukuna da aykırıdır, iki. Çünkü, bütçede buna 
taalluk eden bir bölüm yoktur halen, bir program, 
veya altprogram veya başka bir şey yoksa, nereden ne
reye aktarma yapacaksınız? Bütçede bir yerde olan 
bir para öteki yere aktarılır. Bu itibarla böyle bir şey 
yapılması kolay değil; ama ben kaniyim ki, böyle 
bir madde çıktıktan sonra Sayın Doğramacı, onun 
imkânını bulur ve parasını da ödetir. Bu itibarla hiç 
gerekmez, böyle bir maddenin konulması juygun değil 
efendim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Kantarcıoğlu buyurun. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, Muhterem 
Hocamız bizim görüşlerimizi açıkladılar. Tabiî esa
sen yeni bütçeye hazırlıklarında bunların hepsi yapıl
mış durumda. İhtiyaç da yok şu anda. O bakımdan 
önergeyi herhalde arkadaşlarımız geri alırlar. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — önergeyi veren divan üyesi bir so

ru soruyorlar : «18 Temmuzda staja başlayan öğren
ciler var; bunlar için bir tedbir alındı mı?» diyorlar. 

MILLÎ EĞITIM KOMISYONU BAŞKANI SEL-
ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, geçici bir 
madde ile döner sermayeden ödenmesi konusunda 
eğer bir teklifleri olursa, sonuna ekler ve onların 
ödenmesini sağlamak mümkün olabilir. Başka türlü 
olamaz efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başka
nım, müsaade ederseniz bir şey söylemek istiyorum : 
Sayın Çakmakçı bana söylemişlerdi; Maliye Bakan
lığı ile ben bu hususta temasa geçtim. Bu miktarın 
çok az olabileceği ve Maliye Bütçe Teşkilatının o 
aktarmayı karşılayabileceği hususunda bana teminat 
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Bu maddenin birçok hataları var, dolayısıyla ver
diğim bir önerge ile Kanun metninden çıkarılmasını 
teklif ediyorum. 

Bir defa bir kelimesinden başlayayım «fasıl» ke
limesi. Fasıl kelimesi eski Muhasebei Umumiye Ka
nunumuzda vardır, eski dediğim 1927 tarihli olduğu 
için, 1973'ten beri program bütçe sistemine geçmişiz-
dir ve bütçe kanunlarımızda fasıl kelimesi yoktur, Ana
yasamızda da fasıl kelimesi yoktur «Bölüm» kelimesi 
vardır. Bu itibarla, «Fasıl» kelimesinin burada yeri 
yoktur. 

Kaldı ki, hiçbir özel kanun bütçeye ilişkin hüküm 
ihtiva edemez, Hele hele Maliye Bakanlığına böyle 
devamlı bir yetki veremez. Bütçe kanunları gerekti
ği şekilde kendi denkliği içerisinde hazırlanır, prog
ram esaslarına göre hazırlanır ve programlar arasın
da da aktarma yapmak çok dar esaslar bakımından 
düşünülebilir ve olmaz, halen bütçede 83 üncü mad
dede var halen, bu da bir kaçamaktır, korsan madde 
deniyor. 

Gerçekten buradaki oylama bölüm üzerindedir, 
yani program üzerindedir. Her program ise, altprog-
rama, projeye, o maddeye, altından harcama kalem
lerine ayrılır. Bir programın içindeki bölümlerden ak-
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tarma yapmak mümkündür; fakat bir programdan 
diğer bir programa aynı dairede dahi, aynı kuruluşta 
dahi olmaz. Maliye Bakanlığına bir iki yerde yetki 
verilmiştir; ama bu gelecek sene bütçesinde katiyen 
olamaz; çünkü yeni Anayasa bunu önlemektedir. Bö
lümler arasında aktarma buradan geçeceğine, yasa
ma organının yetkisine dahil olacağına göre, nasıl 
olur da Maliye Bakanlığına böyle bir yetki verirsiniz? 
Üstelik kaçamak olsa dahi yine bu bütçe kanununda 
düşünülmesi gerekir. 

Şunu belirtmek isterim; Anayasamızın 161 inci 
maddesinin son fıkrası : «Bütçe kanununa, bütçe ile 
ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm konulamaz.» 
Bu demek değildir ki, bütçenin dışındaki kanunlara 
her türlü bütçe hükmü konabilir. Bütçeye taalluk 
eden hükümler bütçenin içinde olur. Siz özel bir ka
nunla Maliye Bakanlığının filan yerden filan yere ak
tarma yapmasını, neredeyse tahsisat konmasını filan 
emredeceksiniz. Bu deminki ifademle bütçe huku
kuna da aykırıdır. 

Ben yalnız burada bu maddenin çıkması yerine 
ki, çıkması gerekir; başka önemli bir konuya temas 
etmek istiyorum; o da, bütün üniversite bütçelerinin 
tek bir katma bütçe haline getirilmesi. Eğer bu 21 in
ci maddeyi geriye alırlar da, buna mütenazır olarak 
bir tek katma bütçe, 27 üniversitenin başında da 
YÖK olmak üzere koyarlarsa, her sene 27 bütçe ka
nunu aynı zamanda 27 kesinhesap kanunu çıkacağına 
iki kanun çıkar. Bu rasyoneldir, bu bilimseldir; çün
kü bütün üniversitelerin nelerin neler olduğunu kar
şılıklı görmek imkânını verir, ilim budur. 

Bu itibarla, katma bütçe olarak 27 üniversitenin 
başında Devlet bütçesi gibi, Genel Bütçe gibi 1 inci 
madde : «YÖK ve üniversitelerin 1984 malî yılı büt
çesi ekli (A) cetvelinde gösterildiği üzere, 400 mil
yar liradır.» denir. 2 nci madde (B) cetvelinde kay
naklarını gösterecek şekilde düzenlenir, ondan sonra 
da her bir üniversitenin kendi bütçesi kalem kalem 
alfabetik sıraya göre (A) cetvelinde gösterildiği şe
kilde görülür. Bu zannediyorum ki, ileri bir adım olur 
ve katma bütçe bakımından da hakikaten üniversite
lerin de kendi aralarındaki işbirliğini daha kolay
lıkla sağlar. 

Bu itibarla, bu maddenin çıkarılması şarttır, böy
le bir yetki katiyen verilemez, Maliye Bakanlığına ve
rilemez, Başbakana da verilemez, Bakanlar Kurulu
na da verilemez. Tabiî aslırfda Maliye Bakanlığına 
verilmesi demek YÖK'e verilmesi demek olurdu, onu 
da müsaadeleriyle vermeyelim. 

verdiler, herhangi bir önergeye gerek olmadığını söy
lediler. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Sayın Çakmakçı, önergenizi alıyor musunuz? 
ZEKÎ ÇAKMAKÇI — Mademki döner serma

yeden ödenmesi imkânı olabilecek o halde geri ala
lım. O yönde bir girişimde bulunabiliriz. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; madde üzerindeki 
görüşmeler tamamlanmıştır, maddeyi oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

21 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 21. — 2547 sayılı Kanunun 56 ncı mad

desine (g) fıkrası eklenmiştir. 
«g) Bir üniversitenin bütçesinden diğer bir üni

versitenin bütçesine yıl içerisinde bütçe fasılları ara
sında aktarma yapılabilir. Bu aktarmaya ilgili rektör
lerin görüşü ve Yükseköğretim Kurulunun önerisi 
üzerine Maliye Bakanı yetkilidir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Sayın Erginay. Başka söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, değerli arka

daşlarım; 
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İkincisi aynı şekilde burada 21 inci maddeyi dü
zenleyebiliriz; YÖK ve üniversitelerin bütçe kanun
ları bir tek katma bütçe olarak düzenlenir, bu şekilde 
bir madde getirirlerse minnettar kalırım, hem de bü
yük bir hizmet etmiş oluruz, bütçe hukukumuza ve 
kanun esaslarına. 

Arz eder, teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 

Cevabı önergelerden sonra verelim, çünkü bu ma
hiyette iki önerge var. 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Onlar da aynıdır efen
dim, biz buna hemen katılabiliriz, o da çıkarılmasını 
istiyor; fakat daha güzel bir düzenleme, biz de aynı 
düzenlemeyi düşünmüştük biraz önce, eğer Hocamız 
uygun görürlerse YÖK ve üniversiteler tek bütçe ola
rak katma bütçe halinde düzenlenir. 

AKİF ERGİNAY — Yükseköğretim Kurulu ve 
üniversiteler bütçesi tek katma bütçe olarak düzen
lenir. 

BAŞKAN — Buyurun. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL 
ÇUK KANTARCIOĞLU — Yükseköğretim Kurulu 
ve üniversite bütçeleri; ama o zaman şöyle olur, ay
rı ayrı tek katma bütçe olarak kullanılır. 

AKİF ERGİNAY — Hayır hayır, bütçeleri tek 
bir katma bütçe halinde düzenlenir, çok güzel olur. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Mümkün efendim, hal
lederiz bunu. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Doğramacı. 

YÖK BAŞKANI İHSAN DOĞRAMACI — Efen
dim, Sayın Erginay Hocama teşekkür ederim, geçen 
yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Kon
sey düzeyinde görüşüldüğü zaman arzuları, 28 defa 
okunmasın, bunu tek katma bütçe haline getirebilir 
misiniz diye bir soruları vardı. Şu anda Maliye Baka
nının bendenize iki gün evvel verdiği bilgiyi arz ede
yim; dedi ki, tek bütçe yapıyoruz ve üniversitelerin 
bütçelerini listeler halinde buna ekliyoruz; ancak de
di kanunda, sizin kanununuzda buna imkân var mı 
bunu araştırıyoruz, bu kabul edilince o sorun halle
dilmiş oluyor. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın Erginay ve Sayın Tutum aynı mahiyette
ki önergelerinizi Komisyonun düşündüğü bu düzen
lemeyi dikkat nazara alarak geri alıyor musunuz? 

AKİF ERGİNAY — Maddenin çıkarılması sure
tiyle kabul ediyoruz. 

CAHİT TUTUM — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Siz söz istiyorsunuz. 
Sayın Erginay sizin önergenizi veriyorum. 
Sayın Tutum 'buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım, geri alın

ması konusundaki kararı memnuniyetle karşılıyo
rum; ama Sayın Erginay'm ileri sürdükleri şey son 
derece dramatik, bütçe hukuku bakımından çok dik
katle hareket etmemizi gerektiren bir konu, böyle 
hemen bir anda akla gelip oylanıp geçecek bir ko
nu gibi gelmedi bana; çünkü her şeyden evvel kat
ma ıbütçe ne demektir? Katma bütçe tüzelkişiliğe haiz 
olan kurumlara nasıl verilir, Muhasebei Umumiye 
Kanununda ilgili maddesi var; bunlar ne olacaktır, 
bunlarla ilişkisi ne olacaktır?1 

izin verin Maliye Bakanlığı bunun üzerinde ça
lışsın, getirsin, nasıl olsa yeni bütçe yılı geliyor, (bu
nu bütçeyi yaparken, şu anda şunu söyleyeyim Sa
yın Başkan, YÖK bütçesinin katma bütçe olacağına 
dair bir kanunî hüküm yok; ama YÖK bütçesi bir 
katma bütçe olarak geldi önümüze ve biz de oy
ladık Bütçe Plan Komisyonu olarak ve Genel Ku
ruldan da geçti.; 

Binaenaleyh, bu böyle acele ile karar verilecek 
bir şey değil. Yıllarda, aşağı yukarı 50 yıldjr bir ge
lenek vardır, bir üniversiteler tüzelkişiliği vardır, 
bu tüzelkişiliklere katma bütçe hakkı tanınmıştır. 
Bunun, özellikle sarf bakımından bazı kolaylıkları 
vardır veya en azından giderlerini gelirleriyle kar
şılama konusunda birtakım imkânlar verilecek mi, 
verilmeyecek mi?... Yine bütçeden hepsi çıkacak 
mı?... Niye katma bütçe?... Onu soruyorum. Katma 
bütçenin tarifi var; katma bütçeye aykırı. Tama-
miyle iDevletten veriyoruz biz bu parayı. Dolayı
sıyla her birini 'belki tek ıtek denetlemekte yarar var
dır üniversitenin. Şu anda bilemiyoruz. İzin verin, 
çok teknik ibir konudur. 

Sayın Hocama, bilgilerinden son derece saygılı
yım; ama izin verin Maliye Bakanlığı getirsin bu 
konuyu. Çünkü bütçe üzerinde yapılacak tasarruf
lar Maliye Bakanlığını büyük ölçüde ilgilendirir. Ma
liye Bakanlığı tetkikatinı yapsın, incelemelerini bitir
sin, huzurumuza gelsin. Memnuniyetle böyle bir şe
yi, tevhit edilmiş bir bütçeyi listeyle mi olur, yoksa 
bir başka bir şekilde mi olur; çünkü katma bütçeye 
yeni bir unsur ilave ediliyor kanımca. Evvela kat
ma bütçenin tanımında mı değişiklik yapacak Mali-
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ye Bakanlığı?... Hakikaten giderlerini gelirleriyle kar
şılayan kurumlara ancak İkatma bütçeli kuruluşlar mı 
diyeceğiz; bilemiyoruzki. 
Binaenaleyh, böyle aceleyle olmasın. İstirham edi

yoruz, geri alsınlar 21 inci maddeyi. Şu anda kayıp 
herhangi bir şey yoktur, bütçe yılı da gelmektedir, bu 
düzenlenebilir; ama şuraya böyle aceleyle bir kaırar ve
rilirse Sayın Başkanım, hataya düşmüş olabiliriz. 
Belki de katma bütçe sistemini bütünüyle belki kal
dıracağız. Bilemiyoruz onu da. Çünkü bütçede bir 
reform gerekiyor. Bunu her yıl tekrarlıyoruz. 

Bu itibarla, buraya bütçede ıbir reform niteli
ğinde veyahut başka, 2547 lile katma bütçe sistemi
ni etkileyecek birtakım değişiklikler getirmek sakın
calı olabilir. Biraz dikkatli davranılması gerektiği ka
nısındayım. Bu bakımdan ben, 21 inci maddenin geri 
alınmasındaki görüşe katılıyorum ve oraya bahsettik
leri şekilde bir madde getirilmesinin de çok acele 
olacağı kanısıyla şu anda katılamıyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Size bir cevap hakkı doğmuştur; 

buyurun efendim. 

AKÎF ERGİNAY — Sayın Başkan; 
Bilindiği gibi, bugünkü üniversitelerin bütçeleri 

hep katma bütçeyle düzenlenmiştir. Anayasamızın 
130 uncu maddesi «Üniversitelerin hazırladığı büt
çeler Yükseköğretim Kurulunca tetkik ve onaylan
dıktan sonra Millî Eğitim Bakanlığına sunulur ve 
genel ve ikatma ıbütçelerin bağlı olduğu esaslara uy
gun olaralk işleme tabi tutularak yürürlüğe konulur 
ve denetlenir» diyor. 

Şimdi, şu ihüküm muvacehesinde tek bir kanun 
içerisinde ayrı ayrı cetveller halinde... Onlar birbiri
ne karışmayacak. Herbirisinin programı ayrı. Ayrı 
birer katma bütçe ıimiş gibi sırf şeklen bir kanun 
haline getiriyoruz; yoksa ne mahiyetine dokunuyo
ruz ne bünyesine esas itibariyle. Tek tek kanun söy
lemekle hepsini bir kanunda göstermek arasında bü
yük bir fark yo'kki, hiçbir fark yok. 

Sayın Tutum'un zannediyorum ki, endişesi «Aca
ba bu başka bir şekil imi alıyor?...» Hayır. Bu Yüksek 
Öğretim Kurulunun zaten yetkisine verilmiş, onun tet
kikinden geçecek Anayasaca. Söyleniyor bu. Bu iti
barla, «Ondan kaçırmayalım» gibi yahut «Ona ver
meyelim bu yetkiyi» gibi, bir endişe varsa o da yok. 
Kaldı ki, olsaydı bile tek tek incelemekle bütün ha
linde incelemenin ne farkı olurdu. Tek metin işi ko-
laylayacaktır, kolaylaştıracaktır ve her bir üniversite 
kendisinin masraflarını tespit ederken, gelecek sene

ler bakımından, diğer üniversitelerin bütün rakamları 
örtünde olacaktır, «ilim budur» dedim ben, rasyonel
lik buradadır. Bir bütçeyi tanzim ederken kendisine 
ilişkin bütün kategoriler bakımından da diğerlerini de 
önünde görecektir, faydalanacaktır ve ahenk sağlana
caktır, aralarında ahenk sağlanacaktır. 

IBu bakımdan, zannediyorum ki, Muhasebe-i Umu
miye Kanununa da aykırı değildir. 115'inci madde 
açıkça söylüyor, «Giderlerini kendi özel gelirleriyle 
karşılayan bütçedir«; ama üniversiteler tabiî 400-500 
milyarı nereden bulacaklar; ama özel gelirleri gene 
var. Aslında Muhasebe-i Umumiye Kanununun bu 
hükmü dejenere edilmiştir. Yalnız bu bakımdan de
ğil. Buyurun DSİ, Devlet Su İşleri; buyurun Kara
yolları Genel Müdürlüğünü. Kaç para alıyor varida
tı özel olarak?.. Milyarları veren Genel Bütçe. Ay
nı şey. Binaenaleyh, Muhasebe-i Umumiye Kanunu 
zaten onun değiştirilmesini Maliye Bakanı vaat et
mişti; ama vaadini tutmadı henüz. Bakalım ne ola
cak. 

Bu itibarla, burada Ihiçbir mahzur yoktur. Şekil iti
bariyle bir değişikliktir, esasta hiçbir değişiklik yok
tur. Aynen kabulü uygundur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
İki önerge bu maddenin metinden çıkarılmasıyla 

ilgili idi. Üçüncü önergeyi de okutayım, ondan sonra 
size söz vereceğim. Sayın Komisyon. 

Üçüncü önergeyi okutuyorum. 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Madde 21 olarak 2547 sayılı Kanunun 56'ncı mad

desine eklenecek (g) fıkrasından sonra yeni bir (h) 
fıkrası eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Hikmet ALTUĞ Zeki ÇAKMAKÇI 

(h) fıkrası : 
«Her üniversitede rektörlük bütçe programında 

yer alan araştırma giderleri Yüksek Öğretim Kurulu 
kararıyla üniversitelerde açılacak araştırma fonlarına 
aktarılır. Fonun yönetimi, dağıtımı, denetimi ve dü
zenlenmesi rektörün başkanlığında enstitü müdürle
rinden oluşan bir yürütme kurulu tarafından yapılır. 
Üniversite öğretim elemanlarıyla doktora öğrencileri 
tarafından hazırlanan araştırma projeleri bu kurulca 
değerlendirilerek malî ihtiyaçlar karşılanır, Araştırma 
projelerinde ayrıntılı bilimsel veri hedeflerinin yanında 
gerekli ımalzeme, hizmet alımları ve araştırma ile 
ilgili diğer harcamalar belirtilir. Bu projeler çerçe
vesinde öngörülen harcamalar avanslarla karşılanır. 
Malî hususlarda döner sermayeyle ilgili esaslar uy-
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gulanır. Her yıl sonunda fondan artan meblağ gele
cek yılın fonuna eklenir. Fonun yönetim esasları Yük
sek Öğretim Kurulunca tespit edilir.» 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Metinden çıkarılmasıyla ilgili bu maddenin verilen 

iki önergeden Sayın Erginay önergesini almışlardır. 
Sayın Tutum'un önergesine katılıp katılmadıkları ko
nusu sorulduğunda yeni bir düzenleme getireceklerini 
ve metinden tamamen çıkarılmasını uygun görmedik
leri şeklinde bir cevap daha evvel almış bulundum. 

Bu itibarla Sayın Tutum'un önergesinin ki, ken
dileri de gerekli açıklamayı yaptıkları için, lehinde 
aleyhinde söz isteyen var mı, onu soruyorum... Yok. 

Komisyon ve Hükümet katılmıyor; oylayacağım. 
"MİlLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, biz henüz bu 
konuda Sayın Tutum'un bu açıklamasından sonra bi
tirmedik efendim. 

BAŞKAN — Peki, buyurun efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANİ SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, biz de aynı gö
rüşteyiz. Esasen geçen seneki kabul ettiğimiz bütçe, 
yani bizden geçen bütçede katma bütçedir üniversite
lerin hepsi. !Bu bakımdan hiçbir yanlışlık falan yok
tur. Esasen oylamaları da Divanca ve bizim tarafımız
dan özel oylamalarına uygun bir şekilde yapılmıştır; 
katıma bütçelidir. Bu bakımdan, biz önergeye katıla
mıyoruz; ancak onun yerine bir (g) fıkrasında «Yük
sek Öğretim Kurulu ve üniversiteler bütçeleri tek kat
ma bütçe olarak düzenlenir» görüşüyle Yüce Baş
kanlığınıza bunu sunmak istiyorum. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Evet, onu alacağım. Onu alaca

ğım; çünkü daha üçüncü önerge de var. 

Sayın Tutum'un önergesine kaîtılmıyorlar. Bu iti
barla, dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... önergenin dikkate alınması ka
bul edilmemiştir. 

Üçüncü önerge Sayın Altuğ ve Sayın Çakmakçı' 
nın önergesidir. 

Sayın Altuğ, bir açıklama yapacak mısınız?.. Evet, 
buyurun efendim. 

HİKMET ALTUĞ — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 

Günümüzde çağdaş bilim, her şeyden önce araş
tırıcılığa dayanmaktadır. Milletler ancak bu sayede 
uygar toplumlar içerisindeki yerlerini alıyorlar veya
hut da yerlerini almaya çalışıyorlar. Ne yazık ki, 
1863'te kabul edilen Üniversiteler Kanunu ve bu Ka-
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nundan önceki uygulamalar hepsi Ortaçağ tipi yasa
lar ve uygulamalardır. Bilim, eski, skolastik Ortaçağ 
bilimi şeklindedir. Ancak Atatürk Üniversite Devri
minden sonradır ki, üniversitelere verilen görev eğitim, 
öğretim ve araştırma olmuştur. Ancak mazide yapılan 
tetkiklerde görülmüştür ki, araştırma maalesef iste
nilen düzeyde olmamıştır ve araştırma fikri 1946'da 
kabul edilen 4936'da, 1960'ta kabul edilen 115 sayılı 
Yasada, 1972'nin 175|0ı'sinde de varsa da, hatta 1981' 
in 2547 Y.K. Kanununda da varsa da gerekli önem 
daha ziyade araştırmanın paraya dayanması dola
yısıyla verilmemiş saymaktayız. 

Önergemizde bir taraftan bu maddî yardımı sağ
larken, bir taraftan. da devamlılık karakteri getirmek
teyiz. Şöyle ki; bu Fonun müteakip yıllara sirayeti 
de içerisine dahil edilmiştir. Araştırmaların bir kaç ay 
sürebileceği gibi, bir kaç sene de sürebileceği nazarı 
itibara alınarak takdirlerinize sunuyorum, kabul edi
lirse sevineceğiz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altuğ. 
'Bu önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Önerge üzerinde Sayın Komisyonun görüşünü rica 

edeyim. 
MİLLİ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI (SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, bu, 
gerek Hükümetin, gerekse zaten Komisyonun böyle 
birşey ilave etmeye hakkı yok; fakat gözünden kaçmış 
bir husustur. Bu bakımdan, önerge sahiplerini bu öner
gelerinden dolayı takdir ederken, Komisyonumuzun 
aynen katılmakta olduğunu arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümetin ve Sayın YÖK'ün görüşünü rica 

edeyim. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ NA

ZIM ÇÖKER —Katılıyoruz efendim. 
YÖK BAŞKANI İHSAN DOĞRAMACI — Bu 

önerge, şunu arz edeyim. Maalesef uluslararası düzey
de araştırma bakımından 45 inci sırayı almış bulunu
yoruz; üzücü bir hadisedir. Zannediyorum ki bu yü
rürlüğe girip iyi uygulandıktan sonra süratle daha yu
karılara çıkabilecektir üniversiteler. Kendilerine teşek
kür etmek isterim. 

BAŞKAN — Teşekkür, ederim Sayın Doğramacı. 
Değerli üyeler, Sayın Komisyon, Sayın Hükümet 

ve Sayın Doğramacı önergeye katılıyorlar, kesin oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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önergeyi madde ile birlikte hem Komisyona ve-
riyorurn, hem de Komisyondan yapılan yeni düzen
leme ile maddeyi alarak; ikinci fıkra olarak (:h) fık
rası ekleniyor, birinci (g) fıkrası da aynen şöyle olu
yor. «Yüksek Öğretim Kurulu ve üniversiteler bütçe
leri tek katma bütçe olarak düzenlenir.» Bundan son
ra da, demin okuduğumuz Sayın Altuğ'un izah ettiği 
ve kesin oylarınızla kabul edilen (h) fıkrası geliyor. 

Maddeyi bu... 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, önergem ka

bul edilmediğine göre... 
BAŞKAN — Önergeniz kabul edilmedi. Yani, dik

kate de alınarak gitmedi, söz veremiyorum. 

• » 
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Maddeyi yeni şekli ile oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... 

CAHİT TUTUM — Anayasaya aykırı... 

BAlŞKAN — Maddeyi kabul etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler, 22 nci madde uzun bir maddedir, 
önergeler de var; bugünkü çalışma süremizin sonuna 
kadar tamamlamamız mümkün olmayacağı için 26 
Temmuz Salt günü saat 14.00'te toplanmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanına Saati : 18.40 

- » • 

— 670 — 



DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

133 üncü BİRLEŞİM 

25 Temmuz 1983 Pazartesi 

Saat : 14.00 

1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

2. SEÇİM 
3. OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
4. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

(1) 6 Kasını 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 İlişkin Kanun 
Teklifi ve Danışma Meclisi Üyesi Muzaffer SAĞIŞ-
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 İmtihan 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) 

(2) Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 
Tasarısı ve Adalet, Anayasa ve Millî Savunma, İçiş
leri ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/654) (S. 
Sayısı: 450) (Dağıtma tarihi: 3.6.1983) 

(3) Devlet İhale Kanunu Tasarı ve Bayındırlık, 
Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma ve İk
tisadî İşler komisyonları raporları. (1/25) (S. Sayısı : 
483) (Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

(4) Danışma Meclisi Üyesi Mehmet AKDEMİR 
ve 71 arkadaşının Sağlık Personeli Hakkında Kanun 
Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Bütçe - Plan ko

misyonları raporları. (2/32) (S. Sayısı : 297) (Da
ğıtma tarihi: 13.1.1983) 

<5) Danışma Meclisi Üyesi Tevfik Fikret AL
PASLAN ve 11 arkadaşının, Tababet ve Şuabatj 
Sanatlarının Tarz-ı İcrasına Dair Kanunda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Millî Eği
tim, Adalet ve Sağlık ve Sosyal İşler komisyonları 
raporları. (2/69) (S. Sayısı : 327) (Dağıtma tarihi 
1.2.1983) 

(6) Danışma Meclisi Üyesi Feridun Şakir 
ÖĞÜNÇ ve 10 Arkadaşının, 5434 Sayılı T. C. Emek
li Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine Bir Fıkra 
ve 506 Sayüı Sosyal Sigortalar Kanununun Ek 1 inci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanun Tek
lifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Bütçe - Plan komis
yonları raporları. (2/27) (S. Sayısı : 330) (Dağıtma 
tarihi : 4.2.1983) 

(7) Taşınmaz Mal Zilyetliğine 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) 

(8) 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) 

(9) 8.7.1981 Tarihli ve 2487 Sayılı Toplu Konut 
Kanununun 8 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar 
ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu, 
(1/615) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi : 22.3.1983) 

ı(10) 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) 

(11) Danışma Meclisi Üyesi Kamer GENÇ ve 10 
Arkadaşının 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanu
nunun 39 uncu Maddesine (k) Fıkrası Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan Komisyonu Ra
poru. (2/68) (S. Sayısı : 363) (Dağıtma tarihi : 
31.3.1983) 

(!12) Danışma Meclisi Üyesi Nuri ÖZGÖKER ve 
34 Arkadaşının, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Ka
nununun 6311 Sayılı Kanunla Değişik 71 inci Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (2/97) (S. Sayısı : 
365) (Dağıtma tarihi : 31.3.1983) 
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(13) Danışma Meclisi Üyesi Erdoğan BAYDC'm 
Yasama Dokunulmazlığı Hakkında Başbakanlık Tez
keresi ve Danışma Meclisi Anayasa ve Adalet Karma 
Komisyonu Raporu. (3/391) (S. Sayısı 366) (Dağıtma 
tarihi 31.3.1983) 

(14) 29.5.1973 Tarih ve 1734 Sayılı Yem Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet, Tarım ve Orman, Köy İşleri ve 
Kooperatifler komisyonları raporları. (1/606) (S. Sayı
lı : 368) (Dağıtma tarihi : 31.3.1983) 

(15) 21.2.1967 Tarih Ve 969 Sayılı Tarım Ba
kanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü ile Ziraî Mü
cadele ve Ziraî Karantina Genel Müdürlüğüne Bağlı 
Kurum - Okul ve Kuruluşlara Döner Sermaye Veril
mesi Hakkında Kanunun Adının ve 1 inci Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe -
Plan ve Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler 
komisyonları raporları. (1/594) (S. Sayısı : 369) (Da
ğıtma tarihi : 31.3.1983) 

(16) Tahsil Edilemeyen Hazine Alacaklarının Si
linmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Malî İşler ve 
Bütçe - Plan komisyonları raporları. (1/497) (S. Sa
yısı : 371) (Dağıtma tarihi : 7.4.1983) 

(17) Karayolu Taşıma Kanunu Tasarısı ve Millî 
Savunma, İçişleri ve Dışişleri, Adalet ve Bayındırlık, 
Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma ko
misyonları raporları. (1/62) (Sâ Sayısı : 370) (Dağıt
ma tarihi : 8.4.1983) 

(18) 2.6.1941 Tarihli ve 4060 Sayılı Yüzde Beş 
Faizli Hazine Tahvilleri İhracına Dair Kanun ile Ek 
ve Değişikliklerinin Yürürlükten Kaldırılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Ra
poru. (1/631) (S, Sayısı : 376) (Dağıtma tarihi : 
12.4.1983) 

(19) Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTARCI-
OĞLU'nun Yasama Dokunulmazlığı Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Danışma Meclisi Anayasa ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (3/491) (S. Sayısı 377) 
(Dağıtma tarihi : 13.4.1983) 

(20) 26.10.1963 Tarih ve 357 Sayılı Askerî Hâ
kimler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
ğine 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 (İD) Bendinin Değiştirilmesine 
llişkip Kanun Tasarısı ve Adalet ve Millî Savunma, 
İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları.: (1/593, 
1/618) (S. Sayısı : 378) (Dağıltma tarihi : 15.4.1983) 

(21) 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. (1/641) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 15.4.1983) 

/ (23) 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hak'kın'da 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) 

(23) 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) 

(24) îpekböcekçiliği Kanunu Tasarısı ve Adalet, 
Tarım ve Orman, Köy Işderi ve Kooperatifler ko-
mîsyoriları raporları. (1/580) (S. Sayısı : 389) (Dağıt
ma tarihi : 26.4.1983) 

(25) 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) 

(26) 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) 

(27) 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, İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu. (2/99) (S. Sayısı : 402) 
(Dağıtma tarihi : 18.5.1983) 

(28) 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 
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) 

(29) Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTARCI-
OĞLU ve 37 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet Memur -i 
lan Kanununa 2595 Sayılı Kanunla Eklenen Geçici 
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9 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek- t 
lifi ile içtüzüğün 36 ncı Maddesi Uyarınca Gündeme I 
Alınma önergesi ve Bütçe - Plan Komisyonu Rapo- I 
ru. (2/43) (S. Sayısı : 230'a 3 üncü Ek) (Dağıtma ta- I 
rihi : 25.5.1983) I 

(30) 29.6.1956 Tarihli ve 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 1264 üncü Maddesinin Üçüncü Fıkrası I 
ile 1404 ve 1406 ncı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak- I 
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, tmar I 
ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu. I 
(1/668) (S. Sayısı : 411) (Dağıtma tarihi : 25.5.1983) I 

(31) 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekli i 
Sandığı Kanununun 12 nci Maddesinin II işaretli I 
Fıkrasına (o) Bendinin Eklenmesine Dair Kanun Ta- I 
sarısı ve Bütçe-Plan Komisyonu Raporu. (1/559) (S. I 
Sayısı : 414) (Dağıtma tarihi : 25.5.1983) 1 

(32) 9.5.1958 Tarihli ve 7116 Sayılı İmar ve İs- I 
kân Bakanlığı Kuruluş ve Vazifeleri Hakkında Ka- I 
nunun Ek 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın- i 
da Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan, Millî Savunma, I 
İçişleri ve Dışişleri ve Bayındırlık, Ulaştırma, imar I 
ve iskân, Turizm ve Tanıtma komisyonları raporla- J 
rı. (1/625) (S. Sayısı : 444) (Dağıtma tarihi : 3.6.1983) I 

(33) 14.7.1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Me- I 
murları Kanununa 1327 Sayılı Kanunla Eklenen ve I 
1897 Sayılı Kanun ile Değiştirilen Ek 2 nci Madde- I 
nıin (c) Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun I 
Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/664) I 
(S. Sayısı : 464) (Dağıtma tarihi : 6.6.1983) I 

(34) Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruk- I 
lu Öğrencilere ilişkin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim I 
Komisyonu Raporu. (1/685) (S. Sayısı : 471) (Dağıt- I 
ma tarihi: 9.6.1983) I 

(35) Danışma Meclisi Üyesi Halil GELEN- I 
DOST ve 14 arkadaşı ile Nurettin ÂYANOĞLU ve I 
16 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı I 
Kanununun 32 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine I 
Dair Kanun Teklifleri. (2/56, 2/73) (S. Sayısı : 463) 
(Dağıtma tarihi: 13.6.1983) I 

(36) Yabancı Dil Eğitimi ve öğretimi Kanunu Ta- I 
sarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/702) I 
İS. Sayısı: 467) (Dağıtma tarihi: 13.6.1983) I 

(37) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 31 I 
inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka- 1 
nun Tasarısı. (1/649) (S. Sayısı : 468) (Dağıtma ta- I 
rihi: 13.6.1983) I 

(38) 17.7.1964 Tarihli ve 506 Sayılı Sosyal Sigor- I 
talar Kanununa İki Geçici Madde Eklenmesine Dair I 
Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu! | 

Raporu. (1/675) (S. Sayısı : 469) (Dağıtma tarihi : 
13.6.1983) 

(39) Türk Sivil Havacılık Kanunu Tasarısı ve 
Malî İşler, Adalet, Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri, 
Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve iskân, Turizm ve Ta
nıtma komisyonları raporları. (1/586) (S. Sayısı : 
470) (Dağıtma tarihi : 13.6.1983) 

(40) Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu Tasarısı 
ve Sağlık ve Sosyal işler, Adalet, Malî işler ve Milli 
Eğitim komisyonları raporları. (1/579) (S. Sayısı : 
387) (Dağıtma tarihi : 25.4.1983) 

(41) Dünya, Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu 
Kazanmış Sporculara ve Bunların Ailelerine Aylık 
Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı ve Mülî Eğitim 
Komisyonu Raporu. (1/691) (S. Sayısı : 480) (Dağıt
ma tarihi: 23.6.1983) 

(42) Devlet Memurluğuna Giriş Sınavı Fonu Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(1/650) {S. Sayısı : 481) (Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

(43) Olağanüstü Hal Kanunu Tasarısı ve Adalet 
Anayasa, Malî işler, İktisadî işler, Sağlık ve Sosyal iş
ler, Tarım ve Orman, Köy işleri ve Kooperatifler, 
Millî Eğitim, Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve iskân, 
Turizm ve Tanıtma ve Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri komisyonları raporları. (1/589) (S. Sayısı : 
484) (Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

(44) 18 Ağustos 1981 Tarihli ve 2507 Sayılı De
nizcilik Yüksekokulu Kanununun Üçüncü Maddesi ile 
8 inci Maddesinin ikinci Fıkrasının Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Millî Savun
ma, içişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/609) 
<S. Sayısı : 485) (Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

(45) 5.1.1961 Tarih ve 222 Sayılı İlköğretim ve 
Eğitim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
Bazı Maddelerinin Kaldırılması ile Bu Kanuna Üç 
Ek Madde Bklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu. (1/681) (S. Sayısı : 486) 
(Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

(46) 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (1/700) (S. Sayısı : 482) 
(Dağıtma tarihi : 28.6.1983) 

X (47) Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya 
Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşması
nın idarî Tatbikatına Ait Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu* 
(1/673) (S. Sayısı : 489) (Dağıtma tarihi : 28.6.1983) 



(48) Danışma Meclisi Üyesi Recep MERİÇ ve 
39 Arkadaşının, Orman Köyleri Halkının Kalkındırıl
ması Hakkında Kanun Teklifi ile Danışma Meclisi 
Üyesi Doğan GÜRBÜZ ve 13 Arkadaşının, Orman 
Sınırlan Dışına Çıkartılan Yerlerin Değerlendirilme
si Hakkında Kanun Teklifi ve Malî İşler ve Tarım 
ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler Komisyonları 
Raporları. (2/95; 2/121) (S. Sayısı : 493) (Dağıtma ta
rihi : 7.7.1983) 

(49) Hizmet ve Seyis Erleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu. (1/703) (S. Sayısı : 488) (Dağsfcraa 
tarihi : 20.7.1983) 

(50) 23.4.1981 Tarihli ve 2453 Sayılı Yurt Dışın
da Görevli Personele Nakdî Tazminat Verilmesi ve 
Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun Birinci Mad
desine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu. (1/684) (S. Sayısı : 494) (Dağıtma tarihi : 
20.7.1983) 

(51) 27 Temmuz 1967 Tarihli ve 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Madde

lerinin Değiştirilmesine ve Bazı Fıkralar ile Bir Ek ve 
Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 
ile Aynı Kanunun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine 
ve 121 inci Maddesinin (e) Bendinin Yürürlükten 
Kaldırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Bütçe -
Plan; Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyon
ları Raporları. (1/623; 1/729) (S. Sayısı : 499) (Da
ğıtma tarihi : 20.7.1983) 

X (52) Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhu
riyeti Arasında Hukukî ve Ticari Kararların Tanın
ması ve Yerine Getirilmesine İlişkin Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komis
yonu Raporu. (1/665) (S. Sayısı : 409) (Dağıtma 
tarihi : 21.7.1983) 

X (53) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalya 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Deniz ve Hava Ta
şımacılığından Sağlanan Gelirlerin Çifte Vergilendiril
mesini önleme Anlaşmasının Onaylanmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişle
ri Komisyonu Raporu. (1/660) (S. Sayısı : 491) (Da
ğıtma tarihi : 21.7.1983) 

(X) Açık Oylama 


