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1. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturtan 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea

dülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
saatli eatorel üe tadîl ve eklerinin Adalet Ba
kanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkında
ki Kanun tasarısı görüşüldü ve kanun kabul 
edildi. 

İhracata Geiiştirme Etüd Merkezi kurulması 
hakkındaki kanun tasarısı görüşüldü ve kanun 
yapılan bâzı değişikliklerle kabul olundu. 

Birleşime son verildi; 

Başkan Divan Kâtibi 
Kuytdk BHemt KmmeUeğkt KâmÜ 

Divan Kâtibi 
Er Ahmet 
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BÎRÎNCt OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Soyuyüce Şefik 
DİVAN KÂTİPLERİ : Karavelioğlu Kâmil, özdar Muzaffer 

BAŞKAN — Arkadaşlar, oturumu açıyorum. 
Biraz evvel almış olduğumuz karar gereğince 
bugün orduya ait kanunları görüşmek üzere 
gündemi tatbik etmiyeceğiz. Mütehassısların da 
bulunması hususunu oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ACUNER, EKREM — Millî Müdafaaya ait 
kanunları bugün bitirmemize imkân yoktur. Bu
gün gündemi tatbik edelim; bir iki kanun çı
karmış oluruz. 

BAŞKAN — Bu mevzuda biraz evvel karar 
verildi. 

BAYKAL RİFAT — Efendim, bu kanunlar 
hakkında bugün hazırlık yapalım müzakere aç-

mıyalım. Hazırlık safhasında zabıt tutmaya da 
lüzum yok. 

KAPLAN KADRİ — Efendim, Rifat Beyin 
teklifi bana cazip geldi. Şimdi mütehassısları 
çağıralım. İzahat alalım; müzakereyi sonra ya
palım.- Şimdilik zapta lüzum yok. Müzakere sı
rasında zabıt tutulsun. 

BAŞKAN -r- Arkadaşlar, şu anda izahat alı
nacağına göre zabıt tutmaya ihtiyaç olmadığı 
hakkında bir teklif var. Şimdi zabıt tutulmayıp 
bilâhara müzakere sırasında zabıt tutulması 
hususunu oya koyuyorum. Kabul edenler,.. Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Kapanma saati : 15,05 



ÎKÎNCt OTURUM 
Açılma saati : 16,40 

BAŞKAN — Soyuyüce Şefik 
KÂTÎPLER : Karavelioğlu Kâmil, özdağ Muzaffer 

• 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

2. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLEB 

1. — 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 
1Î5 sayılı Kanunla değiştirilen 38 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi (1) 

BAŞKAN — Kanun teklifinin gündeme alı
narak hemen müzakere edilmesini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz, Numan Esin'indir. 
ESİN NUMAN — Bizim teklifimizi arz ede

yim. 4936 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesidir. 

Yeni kanun hazırlanırken, eski Üniversiteler 
Kanununa ek Kanunun bâzı maddeleri gözden 
kaçırılmış bulunmaktadır. Asistan ve eylemsiz 
doçentlerin kanuni hakları alaa tazminatları 
yeni kanun hükmüme girmemiştir. Bu hatayı 
tashih etmek yeni bir tadille huzurunuza gelmiş 
bulunmaktayız. 

BAŞKAN — Efendim, hoş geldiniz. Lütfen 
bu kanun hakkında Heyeti Umumiyeye izahat 
veriniz. 

MÜMESSİL BEHİÇ ONUL — Efendim, ma-
lûmuâlmiz yalnız üniversitede 4936 şayıh Ka
nun hükümlerine göre, doçentlere, profesörle
re ve ordinaryüs profesörlere bir tazminat ve
riliyor. Son zamanlardaki geçim sıkıntım sebe
biyle de 1957 senesinde ayrıca üniversite asis
tanlarına da bir miktar tazminat verilmesi der
piş edildi ve 4936 sayılı Kanunun 38 nci mad
desine ek olmak üzere 1957 senesinde asistanla
ra ayda 150 lira, eylemsiz âaçent ©Larak çalı
şanlara 150 lira ve uzmanlara dsa ayda 100 ura 

(1) Kanun teklifim aii hasmaymı elde edile
mediğinden tutanağın sonhena konubamamastır. 

tazminat verilmesi kabul edilmiş ve 1957 sene
sinden beri bu tazminat alınmakta idi. Bugün 
çıkan ve halen yürürlükte bulunan kanunla 4936 
sayılı Kanunun 38 nci maddesi ele alınmış ve 
bundan evvel yürürlükte olan ek kanun ortadan 
kalkmış oluyor. Bugün çıkan ve halen yürür
lükte bulunan muaddel 4936 sayılı Kanunun 38 
nci maddesi tamamen ele alınmış bir maddedir. 
Bundan dolayı" evvelce yürürlükte bulunan ek 
kanun ortadan kalkmış oluyor. Burada asistan
ların almış olduğu tazminat zikredilmemiştir. 
Bunun, için bu aydan itibaren asistanlar, uz
manlar ve eylemsiz doçentler tazminat alamıya-
caklardır. Bu husus bugün dikkatimizi çekti. 
Şüphesiz ki eksiklik olarak gördük. Tadil tek
lifini Yüksek tasvibinize arz ettrk. Gerekçesini 
de Suphi Bey takdim etti. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, sual soracak kimse 
var mı? Buyurun Numan Bey. 

ESİN NUMAN — Efendim, şu meselenin 
açıklanması lâzımdır : Dün bizim yürürlükten 
kaldırdığımız 38 nci maddede yalnız asistanla
ra ve eylemsiz doçentlere bu tazminat verilmek
te idi. Şimdi ise öğretim görevlilerine de 
tazminat verilmesi teklif edilmiş bulunmaktadır. 
Bu eski kanunda yoktur. Arkadaşların dikkatli ol
malarını rica edeceğim. Biraz sonra arkadaşımız 
açıikbyaeaklardır, bu mevzuu kaibul edip etmomek 
sizlerin takdirine bağlıdır. Kabul etmemek bir 

'mahzur teşkil etmez, eskiden almıyorlardı. 
TEMSİLCİ BEHİÇ ONUL — Efendim bi

zim fakültenin bilhassa bâzı şubelerinde doçent 
ve profesör bulunmuyor? Bu ihtiyacı karşılamak 
için hariçten liyakatini ispat etmiş bâzı doktor 
ve uzmanları öğretim görevlisi olarak alıyoruz. 
Bunlar maaşlarını muvazenei umumiyeden alır-



B : 30 28.1 
lar. Şayet bu mütehassıslar öğretim görevlisi ola
rak, mesailerini tamamen fakülteye hasretmek 
şarkiyle, bu tazminattın verilmesi uygun görüldü. 
Bu sebeple tazminatın kanunlaşmasını teklif edi
yoruz. Esasen öğretim görevlisi müessielsösi geniş 
bir müessese değildir, fakülte içerisinde üç beş 
kişiden ibarettir ve mahiyeti itibariyle de bun
ların dışarda vazifeleri vardır. Fakat biz bunla
rın dışarda çalışmalarını işitemiyoruz. Kendilerini 
iaımamen fakülttieye haısrets inler işitiyoruz. Bti 400 
lira tazminat kendisinin üniversiteye daha faydalı 
olmaya sevik edelbilir. Bu bütçeye de çok az bir 
yük tahmil eıdıecelkltir. Bu her fakültede J - 2 tane
den fazla, değildir. Bizim fakülte öğretim görev
lisi olarak halen iki kişi vaadır. Bizde 40 profesör 
ve 31 doçent vardır. 

-ESİN NUMAN — Bu paralar Devlet bütçe
sinden mi ödenecektir? 

' MÜMESSİL BEHİÇ ONUL — Devlet bütçe
sinden ödenecektir. Hepsi üniversite 'bütçesidir. 

ESİN NUMAN — Biz teklifimizde eylemişiz 
doçent ve öğretim görevlileri için 400 lira demiş
tik. Sonra aralınızda yaptığımız bir müşavere ne-
tieesinıde bu tazminatın 300 lira olarak verilme
sini daha uygun gördük. Bu suretle de eski tazmi
natları iki misline çıkarmış olduk. 

"* ' ^ÜMBSSÎL BEHİÇ ONUL — Efendim, do-
eenft ve profesörlerin tazminattı üç misli artın 1-
mıgtır. Doçentler 200 lira alırken, halen 600 lira
ya yükseltilmiştir. Şüphesiz ki, bu bütün üniver
site ve enstitü çevrelerinde çok büyük bir seviuçkv 
karşılandı. Şimdi doçenitlere üç misli ve profesör
lere de üç mislinden fazla bir zam yapıldığına gö
re asistanlara da üç. misli bir zam koymayı reali
teye uygun gördük. Fakat bu üniversite bütçesi
ne büyük bir yük yükler. îlkin 450 olarak düşün
müştük. Fakat kusurlu olmasın diye 400 e indir
dik. Bu hususta takdir sizindir. 

GÜRSOYTRAK STJPHÎ — Bu Öğretim görev
lileri kadroya dâhil olmadıklarına göre, ücretle 
çalışacaklardır. 

TEMSİLCİ Prof. BEHİÇ ONUL — Öğretini 
görevlileri ücretli değil, kadroya dâhildir. , 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Biz üereltli olduk
larını zannederek 400 ü 300 e mdirmişitifc. Onun 
için tekrar tadil teklifinde olduğu gibi, 400 olarak 
kabul edilmesini rica edeceğiz. 

BAŞKAN — Müzakereye geçmedik efendim. 
ACUNER EKREM — Bu aevalta verilecek pa-
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rai ar,' Hazineye ne miktar külfet tahmil eylemek
tedir? 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Bu müesseseler
deki asistanların miktarı ile verilecek para mikta
rını, vaktin geç olmasından dolayı, kadroları hak
kında alâkalı makamlardan lüzumlu malûmatı ala
madık, Maliye Vekâletinden ıraman getirtemedik. 
Fakat evvelce her birine 100 lira veriliyorsa şim
di bunun miktarı iki mislini bulmuş olacaktır. 

ACUNER EKREM — Yapılan tensikat ile, 
talıassül eden tasarruf ile bu kere yapılacak mas
raf mukayese edildiği zaman hangisi Hazine le
hinedir? 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Bunları inceliye-
medilk. 

BAŞKAN — Başka mm\ sormak istiyen?... 
Yok. 

HÜKÜMET TEMSİLCİSİ BEHİÇ ONUL — 
En çok asistan Tıp Fakülltesindödir. Miktarları 
380 adeddir. 400 olarak kabul edilecek olursa, bir 
milyon iki yüz bin lira tutarında olan bu miktar 
iki misli aııtımış olacak ki, iki milyon 400 bin lira 
verilmiş olacaktır. Bütçeye munzam olarak bir bu
çuk milyon liraya yalkm bir külfet tahmil edecek
tir. 

Maaş balkımınidan yapılacak tasarruf la.rl a An
kara Tıp Fakültesinin bunu karşıl uyacağını zan
netmiyorum. ' 

BAŞKAN — ErSÜ Vehbi. 
ERSÜ VEHBİ — Benim teklif sahiplerinden 

bir sualim var.ı Bundan1 evvel kabul ettiğimiz ka
nunla, bu kanunda, tadil yapılabilmesi için sena
tonun kararı olması lâzımgeldiğine dair bir hü
küm vaizdi. Bu hüküm halen câri midir, değil 
midir? 

ESİN NUMAN — Biz kanunu değiştirmiyo
ruz. Biz teklifimizde Üniversiteler Kanununun 
38 nci maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında ka
nun, diye bahsettik. Eski kanunu*kaldırmıyoruz. 
Bu bakımdan kanunu tadil etmiyoruz, bir fıkra 
eklioruz. 

ERSÜ VEHBİ — Acaba bu tadil teklifi se-
j nato kararının dışında mıdır? 
I ESİN NUMAN — Efendim, bunun için sena

to «kararanla lüzum yok. Yüksek Başkanlığa tak
rir verilmiştir. Bu kanunun beklemeye taham
mülü olmadığından ve bir an1 evvel çıkması zaruri 
mülü olmadığından ve bir an1 evvel çıkması zaru
reti de bulunduğundan, bu kanunun tadil telâkki 
edilmemesini arz ve teklif ederim. 

_ 4 — 
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KUYTAK FİKRERT — Arkadaşımızın söyle

diğine göre, şimdi çıkardığımız kanun eski kanu
na göre üniversiteye daha fazla muhtariyet ver
mektedir. Binaenaleyh bizim çıkardığımız bu ka 
nuna göre bu tadilin yapılmasına imkân yoktur. 

*)SİN NUMAN — Efendim, biz kanunu tadil 
etmiyoruz. Bir fıkra ekliyoruz. Bunun üniversite 
muhtariyeti ile ilgisi yoktur. 

BAŞKAN — Buyurun Muzaffer Bey. 
ÖZDAĞ MUZAFFER — Muhterem Fikret 

Albayımın muhtariyetten ne kasdettiğini ben 
anlıyamadım. Asistanlara ödenek verilmesi ile 
üniversite muhtariyetinin ne alâkası var;' 

KUYTAK FİKRET — Cevap vereceğim, Baş
kan. 

BAŞKAN — Sıranız gelince verirsiniz efen
dim. Buyurun Suphi Bey. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Burada Üniver
site lehine bir karar alacağız. Mutazarrır olacak 
bir zümre yok. Bu bakımdan arkadaşımızın te
mas ettiği nokta bir mahzur teşkil etmez. 

KUYTAK FİKRET — Arkadaşımız bize 
burada, bu kanunla üniversiteye daha büyük bir 
muhtariyet verildiğini ve bundan sonra kanun
da değişiklik yapılamıyacağını belirtti. Binaen
aleyh, bu kanunun leh ve aleyhinde bir değişik
lik yapılamaz. Benim anladığım bu. Yanlış anla-
mışsam, düzeltin. Doğru anlamışsam, yanlış anla-
mamıssam bu tadili yapamazsınız. 

BAŞKAN — Benim teklifim: 
Bu kanun maddesinin okunmasını teklif edi

yorum. 
O'KAN SEZAİ — Efendim, Konuşmak niye

tinde değilim, fakat cevap vereecğim arkadaşı
mıza. 

Şahıslar mutazarrır, olmuyor diye kanun yap
mıyoruz. Şimdi bir şikâyetçi olmıyabilir, fakat 
kanunları çiğneyemeyiz ve bu yolda bir kanun 
yapma yoluna gidemeyiz. Bir gün bir şikâyetçi 
olabilir, bir şikâyetçi zümresi çıkabilir. Yassıada-
dakilerin karşısına bizim çıktığımız gibi. Haki 
katte böyle bir şey olmasa bile, ben zihniyete 
cevap yerdim. 

AKKOYUNLU FAZIL — Dün yapmış oldu
ğumuz kanunun bir noktasının1 noksan olan bir 
kısmının tashihi için gelmiş bir tekliftir, dünkü 
'kanunun devamıdır. Yeni şeyler getirmiyor, öyle 
olsa idi hayır, senato yapsın getirsin derdik. Böyle 
değildir, bir formalite) icabıdır. Sonra arkadaş-
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lar iki gün sonra maaş alacaklardır, aksi halde 
mutazarrır olacaklardır, alâkalı arkadaşlar. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere teklifi var
dır Reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

Şimdi aynen teklifi oyunuza arz ediyorum... 
Dün çıkan kanunun ilgili maddesinin okun

masını teklif ediyorum ve bu hususu oylarını
za arz edeceğim. 

ESİN NUMAN — Efendim, elimizde dün çı
kan kanunun yalnız tadil edilen maddeleri var
dır. Şu elimizdeki Resmî Gazetede Üniversiteler 
Kanununun tamamı yoktur. 

BAŞKAN — Böyle birxkanunu ancak sena
tonun teklif edeceğine dair kısmı okunsun. 

ESİN NUMAN — Efendim, tadil ettiğimiz 
maddelerde böyle bir şey yok. Teklif edilen fık
ra okunsun. Zaten buyurduğunuz şey usule mü
tedairdir. Kifayeti müzakere takriri verilmiş
tir. Bu takrir verildiğine göre bu teklif edilen 
kanunu oya koymanız lâzımdır. 

BAŞKAN — Bu usuldendir. Kifayeti müza
kere takriri verildikten sonra oya arz etmek 
usuldendir. Kanuna 'oy verebilmek için dün 
çıkan Üniversiteler Kanununun ilgili maddesi 
okunmalıdır. Bu maddenin okunmasını oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Reddedilmiştir. * 

(Üniversiteler Kanununun 31 ve 38 nci mad
deleri okundu.) 

BAŞKAN — Efendim, maddelere geçilme-
sîni oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 115 sayılı 
Kanunla değiştirilen 38 nci maddesine bir fıkra 

eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 4936 sayılı Üniversiteler Ka
nununun 115 sayılı Kanunla değiştirilen 38 nci 
madde'sine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Üniversite asistanlarına ayda (200) lira, 
üniversite dışında resmî ve özel işi bulunmayıp 
mesaisini üniversiteye hasretmiş olanlardan ey
lemsiz doçentlere ve öğretim görevlilerine ayda 
(400) lira, üniversite mezunu olup ihtisas yap
mış ve üniversitede maaşlı olarak uzmanlık 
kadrosunda çalışan mütehassıslara ayda (200) 
lira tazminat verilir. 
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BAŞKAN — 1 nci madde hakkında söz isti-

yen yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 28 Ekim 1960 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu* 
yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini oyunuza koyu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Efendim, şimrdi, teklifleri oyunuza arz ede
ceğim. Bu tekliflerden biri Acuner'in. Millî Sa
vunma Bakaranın mütalâası almdıktan sonra bu 
kanunların müzakeresini istiyor. Bunun aley
hinde konuşacak vur mı? Buyurun Fazıl Bey. 
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AKKOYUNLU FAZIL — Acuner arkadaşım 

geri kalsın, diyor, havayı anlamadım ben. Bi
raz evvel tebellücr ©den kanaate göre bu iki ka-, 
nunun bugün çıkması lâzımdır. 

BAŞKAN — Lehinde koraışmak istiyen? 
Buyurun Ekrem Bey. 

ACUNER EKREM — Bu kanunların bugün 
görüşülmesine lüzum görmüyorum. Zira yetiş
tiremeyiz. Sonra bugün Millî Bayramda*. Buna 
hürmet etmek lâzımdır. Burada 10 - 12 ye ka
dar tutulmaz insan. Bu kadar aceleye lüzum 
yoktur. Teklifimin kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Aeuner'in teklifini oya koyu
yorum, kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. O halde orduya ait kanunlar Millî Sa
vurana Bakanının mütalâası ' alındıktan sonra 
müzakere edilecektir. ' 

Pazartesi saat 14 te toplanmak üzere Birie-
şime son veriyorum. 

Kapanma saati: 18,10 


