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L — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

26 (Ekim 1981 Pazartesi 

»iki oturum yalpıları bu birleşimde : 

Tahsilatın Hızlandırılması Hakkında Klanun ile 
©azı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı (1 /270) (S. Sayısı : 2192), Komisyonun 
isteği üzerine, geri verildi* 

Yükseköğretim Kanunu Tasarısının (17203) '(S. Sa
yısı : 285) tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanarak, 
Komisyona geri verilen 8 nci maddesi hariç 31 udi 
maddesine kadar kabul edildi, 

Gündemdin 50 ila 55 nci maddeleri arasımda yer alan 
'kanun tasarıları okunarak bilgiye sunuldu; bu kanun 
tasarılarının da gelecek birleşimlerde görüşülecekleri 
açıklandı. 

27 Ekim 198i Salı günü saat 10.30\Ja toplanılmak 
üzere birleşime saat 19.05'te son verildi. 

Necdet Ünığ 
Orgeneral 
Mili Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

»>•« 

BİRİNCİ OTURUM 
Açüma Saati : 10.40 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan (EVREN '(Devlet Bakkam, Genelkurmay ve MfiSB Güvenlik 
ÜYEUER : Orgeneral Nimettin SERSİN ı(KiK.K.ıve Miîi Giilven% Konseyi Üyesi) 

Oı^eneraJ Tahsin ŞAHİNKAYA '(Hv. K.K. ve MM Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Oramircd Nejat TÜMER (Dz. KJt . ve Mflli Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve Mili Gü venSik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — Milli Güvenlik Konseyinin 78 nci Bileşimini açıyorum. 

II. — KAINÜN TASARI VE TEKLİFLERİ 

1. — 24Jl Sayılı Tahsilatın Hızlandırılması Hak
kında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Bütçe ••» Plan Komisyonu Raporu 
(1/270) (S. Sayısı : 292 ve 292'ye 1 nci Ek) (1) 

BAS/KAN — Gündemimize göre kanun tek'Jıiif ve 
tasarılarının görüşmelerine başlayacağız. 

1 nci sırada, dünkü birleşimde yeniden düzenlen
mek üzere Komisyona iade edilen Talhsilatın Hızlan
dırılması Hakkında Kanun ile Bazı Vergi Kanunla
rında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
yer alıyor. Bu yeniden düzenlenmiş ve 243li saydı 

{!) 292 ve 292'ye 1 nci Ek S. Sayılı basmayanlar 
tutanağa eklidir. 

Tahsilatın Hızlandırılması Hakkındaki Kanuna Bir 
Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı olarak 
hazırlanmış ve hazırlanan rapor 292'ye 1 nci ek sayı 
ile dağıtılmıştır. 

Simdi, yeniden hazırlanan bu kanun tasarısının Itü-
mıü üzerinde izahat vermek üzere buyurunuz Bütçe -
Plan Komisyonu Başkanı. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, 243ü isayılı Tahsilatın Hızlandırılması Hakkındaki 
Kanunun 6 nci maddesiyle Gelir Vergisi ve Kurumlar 
Vergisi mükelleflerine; işletmelerinde mevcut olup, 
kayıtlarında yer almayan her türlü emitdayı, sabit (kıy
metleri ve demirbaşları, bu kanunun yürürlüğe girdiği 
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tarihten itibaren 60 gün içinde Ibeyan etme hakkını 
verdik. 

'Bunlar 'beyan ettikleri malzeme tutarının % 20'si 
oranında 'bir vergi vermekle mükelleftiler. Bu vergi
nin %• 8'ini 1981 yılı İçlinde, % 1'2'simi de 1982 tak
vim yılı içinde ödeyeceklerdi. 60 günlük süre, 22 'Ma
yıs 1981 tarihinde bitmiştir. 

'Kanunun bu maddesi gereğince beyanda bulunan 
ve haltta vergi taksidini ödeyen bazı mükellefler hak
kımda bu defa devletin başka kuruluşlarının, Kaçak
çılığın Men ve Takibine Dair Kanun ile Türk Parası
nın Kıymetini Koruma Hakkında Kanun gereğince 
takibat yaptıkları, hatta bunlardan halen mevkuf olan
ların bulunduğunu öğrendik. Kanunu yaparken böyle 
bir niyetimiz kesinlikle yoktu. Binaenaleyh bu hususu 
düzeltmek için bu kanuna bir ek madde ilavesinde 
zorunluluk vardır. 

Bu nedenle .huzurlarınıza gelmiş 'bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Bu suretle dünkü gündeme giren hu
sus ayrılmış oldu, diğer hususları bilahara getirecek
siniz. Gündeme girdi, ayrıca gelecek. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHIMET 
(IBütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Demim arz et
tiğim gibi gündeme girdi, ayrıca gelecek. 

BAŞKAN — Bu ikonu üzerinde Sayın Maliye Ba
kanımızın bir diyeceği var mı? 

MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Biz de 
Hükümelt olarak aynı görüşteyiz. Hakikaten yerinde 
bir düzeDtmed'ir. Çünkü, ıhükümete güvenerek, devlete 
güvenerek bu şekilde beyanda bulunmuştur mükellef; 
niyet de zaiten bu değildi., 

'BAŞKAN — Bu tabii çok kötü, Devlete güveni 
sarsıldı vatandaşın, 

MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — O ba
kımdan telafi edilmiş olması tekrar devlete güveni 
getirecektir. Bu bakımdan da süraitle yapılması gerek
mektedir. 

BAŞKAN — Bu neye benzer? Sıkıyönetim bölge
lerinden birisinde sıkıyönetim komutan yardımcıları, 
hatta yardımcı da değil, garnizon komutanı orada 
«•Silahlarınızı teslim edin, ben teslim edenlere t i r şey 
yaptırmayacağım» diyor. Herkes getiriyor teslim edi
yor; ondan sonra da bir de bakıyor ki, öyle bir sa
lahiyeti yok. Savcılığa intikal ediyor, hepsini tevkif 
ediyorlar. O köyde erkek kalmıyor. Şimdi bu, buna 
benzedi. Aynı durumla karşılaştık. Demek o zaman 
bumu düşünüp de böyle bir madde köysaymışız iyi 
olacakmış. 
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Vergi kaçakçılığımdan değil de, Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı zannediyorum bunların yakasına yapıştı. 
Bir de, yine Türk Parasının 'Kıymetini Korumla Ka-> 
nununa göre, o da sizin Maliyeyi ilgilendiriyor. 

IMlAiLtYE BAKANI KAYA ERDEM — Biz 
takibat yapmadık; fakat, tabii yapabilirler, maili po
lis yapabilir, diğer yerler yapabilir, o bakımdan da 
önlem alımdı., 

(BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz almak 
isteyen var mı?., 

Buyurun Oram'iral Sayın Tümer, 
ORAIMfiRAL NEJAT TÜMıER — Efendim, bu 

kanunun 'içellisinde mal beyannaımesiyle ilgili de 'bir 
iştirak var mı? Yoksa, bu konu da, ileride görüşü
lecek kanunlar arasında mı 'görüşülecek? 

BAŞKAN — Buyurun. 
MALÎYE ©AKANI İKAYA ERDEM — Efen

dim, Emlak Vergisi beyannamesi verenlerim verdiği, 
gösterdiği beyanım % 30 fazlasını takdir ettiği tak
dirde, ihtilaf hallediliyordu. IBu müddet Haziranın 
'sonunda bitti. Ancak birçok vatandaş durumu 
öğrenemedi. Çünkü, genellikle vatandaş çıkan bir ver
gi kanununa kendisiyle illgil'i olmadığı zanmı liile oku
muyor; tüccarla esnaf okuyor kanunu. Bu sebeple, 
benim vergi ile bir lillişliğim yok, bu kanun beni ilgi-
leridlirm'JyO'r diye vatandaş izaımanmlda taHepte bulun
madı. Şimdi biz Ibunıa alit de bir müddet Veriyoruz; 
fakat, bu konu burada değil, bilahara gelecek olan
larda; yani, vergi kanunlarında yapılacak değişiklik
ler 'içindedir. 

BAŞKAN — ©uyurum Küçük'ahmet. 
EMlEKLt AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı') —• Komutanımın 
emrettiği husus, Veraset İntikal Vergisine tabi men
kul Ve gayrimenkul mallar, Etmlak Alım Vergisine 
tabi 'gayrimenkul malılar ve Gayrimenkul Kıymet Ar
tist Resmine tabi olan malları kapsıyorsa ayrıca hu
zurunuza gelecek onlar., 

ÖRAMİÎRİAL NEJAT TÜMIER — Sayın /Başka
nım, benim sokmak listediğim konu, bundan evvel 
çıkan kanundan beklediğimiz, bu herkesim fazla, bir 
nevi serbest parasının karşılığında gelir sağlayacağı
mızı düşünerek çıkarttığımız kanunla ilgili mi diye 
soruyordum. Yani, mal beyannamesini verdiği için, 
endişeli olduğu liçlim, bu fazla '(«Karapara» dediği
miz) parayı çıkartmadı bitliyorsunuz. O çıkarttığımız 
kanunldan da hiçbir gelir sağlayamadık. Acaba, bu 
tashihlerde bu mal beyannamesiyle' ilgili de bir hazır
lık yapıldı mı diye soruyorum? Yani, verip alma ko
nusunda böyle bir çare bulacak mıyız? 

47 — 
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MALİYE BAKANI KAYA ERıDEM — Bu ko
nu servet beyanıyla alakalıdır. 

DRlAMllIRAL NİEMT TÜMER — Ben onunla 
lilgiısıi 'Var mı diye sordum. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Dola
yısıyla stok ibeyanı, bu şekilde beyanda bulunanları 
suçlu duruma getiriyor, onu haletoek 'suretiyle o 
kısmını hallediyor Servet beyan» konusunda epeyce 
fazla bir talep oldu ve fişledi; fakat, diaha fazlası 
bekleniyordu, o 'kadar olmadı. Ona da neden, fcara-
para hakkında korktuklarını, tamamen daha 'geniş 
Ibir şekilde yapıtoaldığı ficin beyan edemediklerini 
söylediler; ama, Tahsilatı Hızlandırma Kanununda 
oldukça İhtilaflı şeylerin, cezaların affedilmesi kıs
mından 'faydalanarak epey para geldi 'efendim. Tah-
miin ediyorum 40 milyara yakın bir para tahsilatı 
Hazine yaptı. Bu kadar da bekliyorduk yani; fakat, 
(servet beyanı file alakalı kısımda fazla bir gelişme 
olmadı., 

lORAMÜRAL INEJAfT TÜMIER — Servet beyanı 
namesiyle ilgili konuyu herhalde ileride tekrar ele al
makta yarar Vardır. 

'Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Tümü lüzerinde başka söz almak is

teyen?., Yok. 
Tümü üzerindeki Igjörüşmeîer tamamlanmıştır. 
'Maddelere geçilmesini oylarınıza ısunuyoruimi: Ka-

Ibul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

il mıoi maddeyi okutuyorum : 

24311 İSayılı Tahsilatın Hızlandırılması Hakkında Ka-
nuna IBir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Ta

sarısı 
MADDE 1. — 20 . 3 . 1981 tarifti Ve 2431 sayılı 

Tahsilatın Hızlandırılması Hakkında Kanuna aşa-
ğıldaki madde eklenmiştir, 

EK MADDE — 6 nci maddeden yararlanarak 
stok beyanında bulunan müfcellefleır hakkında 
22 . 3 . 198(1 tarihline kadar kanuni takibe alınmış iş
lemler hariç olmak üzere 'beyan ettikleri emtia, sabit 
kıymet ve demirbaşlar dolayısıyla 191'8 sayılı Ka
çakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun Ve 1567 sa
yılı Türk 'Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 
Kanun ve bu kanunların ek Ve tadilleri hükümlerine 
göre cezai takibat yapılmaz Ve yapılmakta olan taki
batlar kaldırılır. 

BAŞKAN — Bu 1 nci maddede, «2431 sayılı Tah
silatın Hızlandırılması itle îllgfili Kanuna aşağıdaki 
eık madde mi eklenmiştir» deniliyor, «Ek maidldb ek
lenmiştir» şeklinde 'olması gerdkımez mi? 

ıBM'EKLÎ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKİAHMET 
flBütçe - Plan Koınlisyonıu Başkanı) — Ek madde ol
ması lazım. 

BAŞKAN — Madde değil, ek madde ekliyoruz. 
Ondan sonra «Ek Madde» diye yazılmıştır zaiten.. 

Efendim, 1 nci madde üizerinde sıöz almak isteyen 
var mı?.. Sayın Komisyon, zaten bunun izahatını 
yapmıştınız tümü üzerinde, değil mi?.. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNİÜ KÜÇÜKAHMIET 
f(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet efendim. 

BAŞKAN — O kanunları yürürlükten kaldırma
dığımız için, «Takibata uğramaz» demediğimiz için 
normal olarak onlar 'takibata, maruz kaldı, başka 
kanunlara tabi olarak. Bunların şimdi takibata uğra-
yamayaeağına dair maddedir bu ek madde. 

il nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul ederler.. 
Etmeyenler.,. Kabul edülmiştir., 

12 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun 22 .'3 . 198li tarihin

den geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer. 

BAŞKAN — Bu, yürürlük maddesi-
IBMIEKLİ.AMİİRIAL HÜSNÜ KIÜÇÜKAHMÎET 

((Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, 21431 'in yürürlük maddesidir, yürürlük tarihfi-

. Idir. 
BAŞKAN — Tabii, Marta aldığımız için, artık 

şimdiye kadar takibata uğrayanlar da affedilir mad
desini koymaya gerek kalmadı. 

İBMlBKLt AMİRfAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMIET 
'(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Yürürlük 
maddesiyle onu hallettik, 

iBAŞKJAN — Yürürlük maddesiyle hallettiniz, 
anlaşıldı. 

2 nci madde Üzerinde söz almak isteyen Var mı?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum': Kabul edenler.. 
Etmeyenler.. Kabul' edilmiştir, 

i3 ncü maddeyi okutuyorum:' 
M ADİDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütür. 
IBAŞKİAN — 3 mcü madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 

Etmeyenler.. Kabul 'edilmiştir. 
Tasarının tümünü o'ylarınıza sunuyorum!: Kabul 

edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
Teşekkür ederim, 

— 48 — 
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2, — Yükseköğretim Kanunu Tasarısı ve İhtisas 
Komisyonu Raporu. (1/203) (S., Sayısı : 285) (1) 

BAŞKAN — 'Efendim, şimdi gündem'in 2 nci sı
rasına gediyoruz. 

Dünkü 'birleşimde görüşmelerine başladığımı ıız 
Yükseklöğretlim Kanun Tasarlısının 8 nci maddesi ye
niden 'düzenlenmek üzere Koımıisyona îiaide edilmiş 
ve 311 nci maddesine kadarki kısmı da görüşülüp ka
bul edilmişti ibildiiğlinıiz gibi. 

Ş/imdi bu görüşmelere kaldığnmız yerden devann 
ediyoruz. 

iîhtisas Komisyonu Sözcüsü, Sayıın Bakan 've tem
silcileri yerlerini aldılar* 

Komisyonun yeniden düzenlediği >8 nci madde 
sizlere çoğaltılarak dağıtıldı. Şimdi Komisyonum 
hazırladığı ibu 8 nci maddeyi okutuyorum. 

Yükseköğretim Den'etleme Kurulu : 

MADDE 8. — 
a) Yükseköğretim Demetleme Kurulu, Yüksek

öğretim Kurulu adına üniversiteleri, bağlı 'birimle-
leririi, öğretim elemanlarını ve !bunlaraı faaliyetlerini' 
gözetim ve denetim altında 'bulunduran, Yükseköğ-
rebim Kuruluna 'bağlı bir kuruluştur., 

b) Kuruluş Ve İsteyiştiı: 
Yükseköğretim Denetleme 'Kurulu : 
(\l) Yükseköğretim Kurulu tarafından 'önerile

cek 'beş profesörden, 
(2) Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay tarafından 

gösterilecek üçer aday arasından Yükseköğretim Ku
rulu tarafından seçilip önerilecek birer üyeden, 

ı(3) (Genelkurmay 'Başkanlığı ve Milli Eğitim Ba
kanlığınca kendi teşkilatından seçilecek 'birer görev
liden oluşur. 

ıBu surötle tespit edilen Yükseköğretim Denetle
me Kurulu üyelerinlin atanmaları, geldikleri kurum 
ve kuruluşlardaki cari Usullere göre yapıdır. 

'Yükseköğretim Denetlemıe Kurulu 'Başkanı, 'bu 
Kurul üyeleri arasından Yükseköğrenim Kurulu 
Başkanı tarafından atanır. 

, Genelkurmay Başkanlığınca seçilen üyenin görev 
süresi iki, ıdiğerlerlinin ise altı yıldır. Genelkurmay 
Başkanlığınca seçilen üye, diğer özlük hakları saki* 
kalmak kaydı ite maaşsız izinli sayılır. Diğer üye
lerin kurumları ile ilişikleri kes'ilir. Kurul üyelerinin 
yaş naddi öğretim üyeleriride olduğu gibidir. 

(1) 285 S. Sayılı basmayazı 26 . 10 . 1981 tarihli 
77 nci Birleşim tutanağına eklidir., 

Genelkurmay 'Başkanlığınca seçilenim dışındaki 
üyelerin üçte biri her 'iki yılda bir yenilenir. Süreleri 
sona eren üyelerin yeniden seçimeleri mümkündür. 
Herhangi bir nedenle üyeliğin niormal süreden önce 
sona ermesi faalinde, eski üyenin kalan süresini ta-, 
marnlamak üzere aynı statüde yenisi seçilir, 

Kurul üyelerinin ücretleri, Yükseköğretim1 Kuru
lu üyelerine Ödenen ücreti geçmeyecek şekilde Ba
kanlar Kurulunca tespit edilir. Bunlardan emekli olan-' 
ların emekli maaşlarının ödenmesine devam edilir. 

Yükseköğretim Denetleme Kumlu üyeleri, Ba
kanlar Kurulu 've Yükseköğretim Kurulu tarafından 
'verilen istisnai geçici görevler dışında 'hiçbir kamu 
kuruluşu veya özel kuruluşta ücretli ve ücretsiz ça
lışamazlar. 'Üyelerden geçici görevlendirme dışın
da 'herhangi 'bir nedenle 'bir yıl içinde, yıllık izin ha
riç, toplam üç ay hizmete devam etmeyenler Kurul
dan ayrıltmuş sayılır: 

'BAŞKAN — Yeniden hazırlanan 8 nci madde 
üzerinde söz almak isteyen var mı efendim? Buyurun 
Sayın Bakan., 

MÎLLÎ EĞİTİM iHAKÎANI HASAN SAĞLAM 
— Sayın Başkanım, Yükseköğretim Denetlem'e Ku
rulu «ıÜye»ilerden teşekkül ediyor ve maddedeki ifa
dede yerini hüluyor. Ancak parantez içerisinde (3) 
de «Genelkurmay Başkanlığı ve Millli Eğitim Bakan-
ılığıınca kendi teşkilatından seçilecek toirer görevliden 
oluştur» denmiş. Bir yanlış anlamaya acaba neden 
olmaz mı? Aslında anlaşılıyor ama, 'bunu da «Üye» 
yapmakta 'ben yarar 'buluyorum, bir tereddüdü önle
mek toalkımındanj 

BAŞKAN — Ben ö kısmı şöyle teklif edecektim': 
..«IBirer görevli olmak 'üzere toplam şu kadar üye
den oluşur.» Toplamını söylemedik. Bunu demekte 
fayda var. 

ORJGENİE&AL 'NECDET t>RUĞ (M'illi Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
bu hususu hliçibir şekilde söylemedik, Yükseköğretimi 
Kurumunda da söylemedik. Bir evvelki maddedeki, 
7 nci maddedeki Yükseköğretim Kuruluşunda da, 
«26 kişiden oluşur, 'demedik. Binaenaleyh burada da 
«10 kişiden oluşur» demeyi zait addettik. O Ibafcımn 
dan koymadık. 

«Görevli» ifadesi lise şu sebeple kullaml'mışltur: 
1 nci ibenttekiler profesördür; 'ölbürleri de gerçekteni 
üyedir, ismi üyedir; Yargıtay üyesidir, Danıştay üye
sidir, Sayıştay üyesidir. Vasfı, sıfatı odur; görev sı
fatı odur. 3 ncü 'benttekiler ise, Milli Eğitim Bakan
lığımda görevlidir. Onun 'için «Görevli» kelimesi kul^ 
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dahıliMştir. '1 nci bentteki profesördür, 2 mel bentte 
vazife Ve kadro ismi üyedir; 3 ncü bentteki ise Mlilli 
Eğitim Bakanlığında görevlidir. O bakımdan koyduk. 
Yani düşünerek, araştırarak konulmuş bir kelime
dir. Ama mahzur mütalaa ©derse Yüksek Heyet, 
listeni'len kelime ile değ>iştliririz. 

IBASKAN — Ona da «Üye» desek ne olur? 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ {Milli Güven-

l'İk Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın (Başkanım, 
üyelerin 'teşkil 'tarzını ortaya koyuyoruz. Üyeilerin 
teşkil tarzını koyarken 1 nci kısımda profesör de
mişiz, «5 profesörden»; 2 nci kısımdaki lise üyedir, 
Yargıitaydaki ismi «(Üyedir», «Görevli» değiMdir, 
Yargıtay üyesidir, 3 nc'üsü Genelkurmayda görevli-
idir, Mili Eğitte (Bakanlığında görevlidir. IBU bakım
dan '«Görevli» kelimesini tercihan seçtik, üzerinde 
durduk efendim. IBu 3'ünden seçilecek insanlar Yük
sek (Kurulun üyesidir, Denetleme Kurulunun üyele
rini meydana getirmektedirler. 

MİLLİ EĞİTİM İBAJKİAM HASAN SAĞLAM 
— 'Müsaade buyururlar tmı Sayın Başkanım? 

' iBAŞIKAN — IBuyurun. 
MIİLLt EĞİTİM IBAlKANI HASAN SAĞLAM 

— Efendim, mutlaka 'görevlilerden otaayabilir, 
Milli Eğitim 'Bakanlığı olarak ben daha çok üzerin^ 
de duracağım, diğerlerinde de (durmak mümkün. Bel
ki ben IMiHii Eğitim iBakanilığı içlinde, 'görevli olan 
birisini vermem de emekli olan ve gerçekten çok 
otorite olan bir kişiyi buraya atamak üzere teklif ede-
bliriim. Bunun ida adı oraya gelir gelmez «Üye» olur. 
Görevli de olsa bakanlıkta bu kişi, gelmesi halinde 
üyelik vasfını intisap etmek suretiyle, orada Denet
leme (Kurulu Üyesi olur diye düşünüyorum. İleride 
çeşitli tefsirlere yol açmamak 'için birisi profesörden, 
birisi üyeden, bir diğeri görevliden demek suretiyle, 
önerilecek Üyelerden.. 

IBAŞKAN — Demek istiyorsunuz ki «Görevli» 
dersek, ilde vazifede olan birisıi olması lazım gelir. 

MİLLİ EĞİTİM IBAlKANI HASAN SAĞLAM 
— Gibi bir izlenim taşıyacaktan 

.BAŞKAN — Genelkurmay da elmekliyi verebilir 
mi? Onu düşündük mü biz? Ama altta geliyor za
ten. Emekli ise, emekli maaşını almaya devam eder, 
diyor. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ .'(Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Onu çıkarttık efen
dim. Onu yeni baiştan dün akşamki çalışmada dü
kündük: Bakanlığı temsil etmesi ve Genelkurmayı' 
fiilen temsil edebilmesi Ve devamlı irtibat hainde bu-

ilunabilmesi için - ki maksat odur - o halde bünye
sinden bidsinin verilmesinin zarureti ortaya çıktı. 

ORAMIÎRAL NEJAT TÜMİER — Ben de aynı 
kanaatteyim. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Geneli Sekreteri) — Dün akşamki çalış
mamızda «Kendi teşkilatında» dedik efendimi: «Ge
nelkurmay Başkanlığı Ve Milli Eğitim ıBakanlılğıınıca 
kendi teşkilatından seçilecek..» 

IBASJKIAN — ErnekDi maaşı verilmesin diye. 
MİİLLİ EĞİTİM .BAK1AINI HASAN SAĞLAM 

— Ben o görüşte 'değilim müsaade ederseniz. 
Buraya geldikten sonra nereden gelirse gelsin, 

buranın malıdır, Denetle iKurulunun üyesidir. İster 
Danıştay, ister Sayıştay nereden olursa olsun, dıştan 
da gelse artık kendi işiyle ilişkisini kesmesi lazım ge
lir. Kestiiıkten sonra Denetleme Kurulunun üyesi ola
rak, YÖK'ün olduğu gibi kontrolü altındadır. Böyle 
vermek suretiyle bazılarını çeşitli yerlere dağıltma gi
bi bir anlam 'taşıyacak diye ben endişe ediyorum. 

iBAŞIKıAN — Eğer oraya verdiğimiz zaman kendi 
teşkilatıyla İlişiğini kesecekse, zaten oraldan 'seçme
memiz lazım. O zaman YÖK kendisi seçsin derdik. 
Genelkurmaydan, Milli 'Eğitimden oraya verişimizin 
sebebi, Genelkurmayın temısilcisii, Öteki de Milli Eği
tim Bakanlığının tem'siltoisi olarak orada bulunsun. 
Gayemiz o. 

Yoksa NıATOfya subay tayin ediyoruz.. NATO 
subayı artık Türk subayı değildir gibi düşünemeyiz 
bunu. Gerçii orası özerktir ama, o .özerk müessesede 
bu müesseselerin düşünceleriini ve ihtiyaçlarını dile 
getirsin diye onu oraya veriyoruz, temas kursun di
ye. 

Aksi takdirde hiç buralardan vermezdik. Niye 
o zaman Mildi Eğitimden Ve Genelkurmay'dara vere
yim? Gereği yoktu. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — İBağlan-
ıtısı kesilecek mü bizimle? 

I0AŞKAN — Maaş bakımından kesiliyor., iKesM-
yor ama ©ene temas kalacak. Diyecek ki, bu böyle 
konuşuluyor, Genelkurmay acaba ne düşünüyor?.. 
Onun fikrini veya düşüncesini orada aksettirecek o. 

Biz öyle düşünüyoruz. 
MİLLİ EĞİTİM /BAKANI HASAN SAĞLAM 

— Sayın Başkanım, itabii olabilir. YÖ'K'ü özerk ve 
mücehhez hale getirdik., İrtibatları konusunda be
nim düşünce tarzım budur; takdir Yüksek Heyeti
nizindir. 
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Ancak burada da gerçekten kemdi yerlerine bağlan-
tısını, orijin olan yerden iHgisinıi tamamen kesme an
lamını taşımayacak. Ancak, herkes 'bir tarafa dağılır 
ve bağlanırsa, YÖK bunları kontrol altında ftuta-
mıazsa ve Denetleme (Kurulu IRaşkanı da bunları iste
diği gibi yönetemezsie, acaba Meride bu dağınıklıktan 
bir şey olabilir mi diye düşünürüm-

ıBASKAN — Hayır yanlış anlaşıldı 
YÖIK'te gene oylama suretiyle karar alınacak; 

ama Öteki vazifesinli de yerime ıgetirecek, böyle düşü
nüyoruz diyecek. Kabul edilir veya edilmez. Genel
kurmay temsilcisi veya MIH Eğitim Bakanlığı temsil-
cis'i oraya gittiği zaman, bütfün isteklerini kabul etti
recek 'duruma gelirse, zaten o zaman YÖK olmaz. 
Anlcak, Milli Eğitimin! düşüncelerini orada kimlin ak
settireceği konusunda o, onun temsilcisidir. Niye se
çiyoruz onu?. Ondan seç'iyoruz. Ona rağmen YÖK 
o görüşü kabul etmeyebilir, hayır bu böyle otoaz 
diyebilir veya kabul eder-

MİLLİ EĞİTİM /BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Sayım Başkanım, müsaade ederlerse arz edeyim. 

«Bunlardan emekli olanların» diye yeniden dü
zenlenen maddede yerini almış ki, bu 'bizi biraz şey, 
yapabiliyor. İkinci sayfada ve birinci paragrafın 'ikin
ci cümlesi, «Bunlardan emekl'i olanların emekli maaş
larının Ödenmesine 'devam ediltir» ışekllindediır-

ıBAŞ/KAN — Orada var işte, benim de dikkatimi! 
çekti. 

ORGENERAL NECDET Ü/RUĞ (Mil'i Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
emeldi maaşı ile iligiliidir. 'Bunların (içindende zama
nı geldiği Vakit emekli olan olacak, 6 yıl müddet koy
muşuz efendim, 

(Binaenaleyh, seçilen zamanı geMiği Vakit emeklıi 
olacak tabii-

IBASJKAN — (Ben Öyle anlamadım, yani Ötekli de 
anlaşılabilir. Bunlardan emekli olarak oraya veril
miş olanlar varsa, onlar emekli maaşını almaya de
vam edler, manasını' anilaidım. 

ORGENERAL NECDET 'ÜRUĞ (MM Gü
venlik Konseyi Genel Sekreterli) — Efendim, Yargı-' 
tay'd'an belki emekl'i olanlar !da olabilecektir tabii 
yaş haddi bakımından. Diğer devlet dairelerinde me
sela Maariften sepilen 65 yaşında emekli olacak; ama 
yaş haddine göre daha iki sene hizmeti var, onu dü
şürterek 'yaptık, 

'BASJKAN — Genelkurmay'da? 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Gmdfcurmay'da is
tisna efendim. 

SBAS/KAN -r O yok burada/ 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Genelkurmay Baş-' 
kanlığınca seçilecek üyelerde görev süresi olarak dki 
yıl hizmet görecekler efendim. 

BAŞKAN — Milli Eğitimde?.., 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven

lik 'Konseyi Genel Sekreteri) — Milli Eğit'imdekiine 
olabilir. 

»BAŞKAN — Ondan emekli lolursa?. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven

lik Konseyi Genel Sekreterli) — Ondanı emekli olur
sa, hizmetine devam edecek Sayın1 Başkanım, 

.BAŞKAN — iste o zaman «'Emekli olarak» da 
dernek, «Vazifeye devam ediyor:» demektir. 

MflLL'I EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM ' 
— ıBu statüye göre emekl'i olanın derhal Oradan ay
rılması lazım. Yani, görevli olarak eğer bakanlığı! 
temsil edecek ve öyle kabul edilirse, tabii konsept 
(Ooncept) olarak felsefe oradan kaynaklanursa, o 
zaman emekl'i olanın ayrılması lazım ve bunun ye
rine başkasını getirmek lazım-

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güvett-
Dik Konseyi Genel Sekreteri) — Seçilecek kimselerini 
emeklilik durumunun dikaate alınması gerekir tabii, 

ORGENERAL NURETTİN .ERSİN — O za
man bu 'emekliliği koymaya gerek yok. 

ORGENERAL »NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, onu bir 
elastikiyet sağlayalım diye koyduk. Belki de emekli' 
olur, bir şey olur, bilemeyiz tabii. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Olursa, 
ayrılacak zaten. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Ayrılmaması da la
zım. « 6 yıl için seçilir» diyoruz. 

(ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yani 
'ikisinin tefliif meselesi var, 

ORAMfRAL NEJAT TÜMER — 'Bu madde 
kalırsa, emekliliği süratlendiren bir madde şeklinde 
çalışabilir. Çünkü, nasıl olsa 'iki maaş alacak, 6 sene 
de çalışacağına göre, çok daha rahat iki misli para 
almış olur, O bakımdan ben mahzurlu görüyomım. 

BAŞKAN — Emekliliği tasvip etmiş gibi oluyo
ruz. Hatta kendisi bile emekliliğini ister, 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Mecburen 
hemen lister efendim, 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — O za
man kalMırallıım bunu efendim. 6 ısenıe hizmet ver
sinler. 

— 51 — 
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ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven- ı 
lik Konseyi Genel Sdkındteri) — Bu ıdurumda YÖK' 
ıtdkli prenıslilbin dışına çılkmış dluruz Sayın Başfcaınıım. 
YÖK'te malümuâıiinîiz seçilecdk profesörllerün bir 
dama aıttılk ülnıiversliteye dönmesi şelkUiınıdte ibfir esası 
düşündük ki seribesltçe üşin'i yapsın; korkmasın, ben 
üniversiteye dönersem, ünJiverslited© müşlkül durum- | 
da kailıırıim, üniversiteler arasımda Jtiöiıp (kafalırıim, 
endişesi ikaHımaısın. Mürrikün olduğu ık'adar ümiverdi-
iteya dönım'eyeoelk ışdkıilde ıseçlilmi dsaıs kabul edillmıiş-
tli_ ıBinaenataym, terctoın artılk reödtörllülk yapmış pro
fesörlerden iseçiıyoraz. Bu demdkltiir ki, arltık sen ünıi-
verısiltaye dömmıeyecdlüsiın, listersen ömıdkli olabilirsin. I 
Burada (ilken bu hizmeti devam ettirebileslin. Bu esp
riden haretodt dfctlk. 

Şimdi, burada da deriseik iki burular emdklli ollm'a-
yacalktiır; o zairrian emdkfflilk yaşına girmemiş ollan | 
Profesörleri esas alımış olacağız. I 

IBAŞKAN — Şİlrndi, biz (b) f toasımı şöyle ya
parsak bu iş hallolur zannediyorum: 

«Kuruluş ve i)şüeyüışi; I 
Yülksdköğreitûm Deınıetleımıe Kurudu : 
>L Yükısdköğırelüim Kuınulu ltarafımdam öneri- I 

leoelk 5 profesör üyeden, 
I2« Yargutay, Danıştay, Sayıştay tarafımdan 

göslterlecelk üçer aday arasımdan Yüıkseıköğretfcim Ku-
IÎUIİU 'tarafımldan seçilip önerlilecdk biırer üyeden, 

3. GenıeıKkurmay ıBaşIkanlığı ve Mliflli Eğitim 
(Başkanlığınca kendi teşlkıfla'tından seçilecek birer üye
den oluşur.;» 

/Hepsi üye, buranın üyesidir bunlar; profesör 
üydden, ötelki doğrudan ıdoğruya üyeden birer üye
den. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Görevli 
değil. 

ıBAŞKAN — GörevlKİ-dep, 
O zaman meselle ikaillmıaz. Genallkurmay zaibem 

îkendM emdki ollaralk seçmez. Niye seçsin? Kendi 
faikültesi var, bffilmıem ımasi vaır, orada adamları var-
iken, Genelkurmay teşikiHatı varlken, tutup da emelkîıi 
'Olanı seçmez. Aimıa balkansınız, hani çoik da kıymıeltıli 
birlisi emdkli oillmıuşlbur, çok da ıhlizmet vermiişitfir, 
ıbunu da vereyim diyebilir. Hiç olmazsa elastlilkiyelt 
»sağlar; Genefilkurımayın ve Miilli Eğitimdin dinli Ikoilu-
ınu Ibağfliaımaz. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milii Güven- | 
liülc Konseyi Genıell Sdkrdteri) — O mailde bu şddlde I 
olursa, «kendi teşlklilaltında» ibaresini çıkartmayız ! 
efendlim. 

(BAŞKAN — Evet. O zaıman mıaısil çıifcaracağız. 
«Genelkurmay Başlkaıriığı ve Mili Ellim Bıalkamli> 
ğınca seç'ilecdk birer üyeden..» 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (M'MÜ Güven-
ılik Komlseyi Genel Sekreteri) — Demin de buyur
duğunuz mahzur var efendim; yani Ibu üyeflerli ni
ye GeneEcurımiay Başkanlığından seçiyoruz. Bıralkiir-
dılk 8'ü da 381i de profesör olsundu; ama ısrarla. Ge-
ndlkunmıay Başlkanlığmca, ıisrarlla Milli eğilim Ba
kanlığınca seçülmıasiniın sdbebi; Mili Eğitüm Balkan-
ılığmın Ikoinlseptlerini, görüşlerini burada yansutısım. 

ıBAŞKAN — Efendim, «ikendi taşlkilaltıından» da 
diyebilliirliz. Eğer listiyonsalk kıi muvazzaf offlsuın, yani 
göröVde biriısli olsun, gene fcayaırız oraya; «Bakanlı
ğınca ikendi teşödlatıından seçi'lecdk birer üyeden olu
şur.» deriz. Ancak, o zaman «Ibunllardan emek! 
olanlarının emdklli maaşlarının ödenmesine devam 
ledilir» bjülkımlü işli bozuyor. Ya omu tsiilmelk lazım, 
İki bunlar Denetllıeme Kurulu Üyesi olduğuma göre 
.yaşlı başlı Mislilerdir, tecrübe sahibi ollmuışlardur, har 
ni belkli de devam dömeslinde fayda vardır. Çüntoü 
YÖK'lte ıkabul dAtik, «ErmeMliffik yaşı mevzubahÖs 
değildir» dedik, değil mi? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (MWİİ Gü
venlik Komıseyİ Genıell Sdkrelteri) — Bvdt efendim. 

IBAŞKAN — Bu Denetleme Kurulunda da aynı 
şeyi arıyorsaik, o zaman bu hükmü koymamız ge-
ırelkliır. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
—- ıBir ıslisitemdiır, değ)iıştiırmemdk iazmn. 

BAŞKAN — Sonra, profesörün emekli olanını 
kabul ediyoruz; Danıştay, Yargıtay, Sayıştaydan 
emekli olanı kabul ediyoruz da niye Milli Eğitim
den, Genelkurmaydan emdkli olanı kabul etmiyoruz? 
Eğer «kendi teşkilatından» ibaresini çıkarırsak, ar
tık Genelkurmay ve Milli Eğitimin kendisine bırakı
rız; ister teşkilatından seçer, isterse dışarıdan çok 
güvendiği biri varsa onu seçer. Bağlamayalım elini 
kolunu. Genelkurmay artık düşünecek, orada benim 
fikrimi aksettireceğine göre, ben oraya muvazzaf 
birisini göndereyim diyecektir elbette. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — O tabii 
çok normal. Milli Eğitim de aynı şeyi düşünür. 

I BAŞKAN — O da aynı şeyi düşünecek; ama 
«kendi teşkilatından» dersek, kendi teşkilatının dı
şında çok kıymetli birisi olabilir veya çalışmıştır da 
orada, o sene emekli olmuştur, teşkilatından dışarı 
çıkmıştır, onu veremez. Bu bakımdan bir elastikiyet 
sağlamak lazım. 
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ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Zaten, 
«Genelkurmay ve Milli Eğitimden» deyince zati teş
kilatı onun içerisinde saklı bir yerde. 

BAŞKAN — Saklı. Kimden seçecek? Gidip de 
başka yerden seçecek değil ya. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — İlk tasarıda bu 
'konuyla ilgili sarahat vardı, «kendi teşkilatından seç
mez ise» tabiri vardı, bunu çıkarttık. 

BAŞKAN — Şimdi demek ki, 1 nci bentte «5 
profesör üyeden» diyoruz; yani bu üyelerin profesör 
olacağını söylüyoruz. 2'de bir şey yok. 3'te ise, «Ge
nelkurmay Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca 
seçilecek birer üyeden oluşur» diyoruz. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — «Kendi teşkila
tını»; ibaresini çıkartıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Onu çıkartıyoruz. Elbette kendi 
teşkilatından olacak; tutup da Genelkurmay, Milli 
Eğitimden birisini seçecek değil, kendi teşkilatından 
seçecek. 

Şimdi emekli olma konusu var. Bunlardan emekli 
olanlar olabilir çünkü. Maddede «Emekli maaşları
nın ödenmesine devam edilir» deniyor. Bundan ka
sıt kendi isteği ile emekli olan mıdır? 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Burada
ki nüansı belirtmek lazım. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Kurul üyelerinin 
yaş haddi, öğretim üyelerinde olduğu gibidir; 67. 

BAŞKAN — Hayır, daha evvelden emekliliğini 
isteyebilir. Fazla para alayım diye, hem emekli maa
şımı alayım, hem de bunu alayım diye emekliliğini 
ister. Normal yaş haddi ile emekli olanlar mı diye
lim, bir şey diyelim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «Yaş 
haddi sebebiyle emekli olan üyeler» demek lazım. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, öyle 
olunca tabii bütün muvazzaf insanları bulmamız, 
yani hizmetteki profesörleri ve diğer üyeleri bulmak 
gibi bir güçlükle karşı karşıya kalırız. Aynısını YÖK'e 
de yapmamız gerekir bu sefer de. YÖK'ün altında
ki bir unsura yapıyoruz da, YÖK'e niye yapmıyo
ruz? 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Emekli 
de kullanabilmek için. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Tabii emekli pro
fesörü kullanabilmek için, 1 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Ama o 
zaman, «Bunlardan emekli olanların da istihdamı 
mümkündür» demek lazım. 

BAŞKAN — «'Bunlardan» demeyelim. «Emekli 
olarak istihdam edilenlerin emekli maaşlarının öden
mesine devam edilir» diyelim, «bunlardan» kelime
sini kullanmayalım. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Orada 
emekli olmuş değil, emekli olarak istihdam edilmek 
üzere alınmış olanları. 

BAŞKAN — Emekli olarak seçilenlerin emekli
lik maaşlarının ödenmesine devam edilir. 

Bu suretle şunu da sağlamış oluruz : «Emeklilik 
zamanı geldiğinde, seçilirse, emeklilik maaşı devam 
eder, şayet seçilmezse ayrılabilir» manası da taşır bu. 
«Bunlardan emekli olanların» dersek, emekli olduk
tan sonra da orada çalışmasına sanki mecburiyet 
varmış gibi mana çıkar. 67 yaşına geldi, emekli oldu, 
atamazsın sen buradan, devam edecek. Halbuki 
«Emekli olarak seçilenlerin» dersek, seçilmişse, 
emekli olduktan sonra yine seçilmişse emekli maaş
larına devam edilir. Seçilmeyebilir de, belki isten
mez, Allah razı olsun iyi ki emekli oldu gitti falan 
da denebilir yani. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Efendim, bil
hassa değişikliklerden sonra (b) paragrafının, «olu
şur» kelimesinden sonra başlayan kısmında, «Bu 
suretle tespit edilen Yükseköğretim Denetleme Ku
rulu üyelerinin atanmaları, geldikleri kurum ve ku
ruluşlardaki cari usullere göre yapılır» deniyor. Ya 
gelenler bu iki statüde de değilse, yani emekli ise, 
onun tayinini kim yapar? Yani bu şekilde kalırsa bir 
aksaklık yaratır gibi geldi bana. 

BAŞKAN — Emeklilerin atanması nasıl oluyor? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Kararname ile 
efendim. Cari usul, bugün nasıl alıyorsak herhangi 
bir emekliyi öyle olacak. Şimdi, Yargıtaydan gelenin 
tayini usulü ile Milli Eğitim Bakanlığından, gelenin 
tayin usulleri ayrı ayrıdır, onu düşündük; herkesin 
kendisine göre bir özelliği var. O bakımdan «cari 
usullere güre yapılır» dedlik. 

BAŞKAN — Seçildikten sonra, Yargıtay'a Da
nıştay'a Sayıştay'a veya üniversiteye bildirecek, onlar 
kendi usulllerine göre onu atayacaklar. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yalnız, 
teklif nereden gelecek, onu söylemek istiyorum; yani 
«mekl'i olan timinin teklifini kendi müessesesi m!i ya
pacak? 
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ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Mesela, bu 
5 profesörün 3 'tanesi emeklil'er arasından seçildi, o 
zaman Yükseköğretim Denetleme Kurumu tespit ede
cek bunu efendim? 

BAŞKAN — Hayır... 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Malili Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Talbii efendim, seçi
mi o yapacak ©fendim. 

BAŞKAN — Haiyır; seçimi yaptı, tayini? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Malili Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Tayinini Devlet Baş
kanına sunacak efendim; bunları ben buraya seçtim 
diyecek. Ondan sonra da bunun normal işlemi yapıla
cak. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — 3'lü 'kararname 
çıkacak. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (MAUıi Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) •— Evet drendim, onun 
yolu bulundu., 

BAŞKAN — Nasıl şimdi sözleşmeli olarak alı
yoruz, yahut emekliliğini kaldırıyoruz, texrar devam 
ettiriyoruz... 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Yani Komuta
nım, «geldikleri kurum ve kuruluşlardaıki» ibaresini 
çıkararak, «altanmaları cari. usullere göre yapılır» de
nirse mesele kalmaz. 

BAŞKAN — Evet, «Bu suretle tespit edilen Yük
seköğretim Denetleme Kurulu üyelerinin altanmaları 
cari usullere göre yapılır.» en doğrusu odur. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Nerden 
ıgelirse gelir. Milli Eğitimden de emekli gelir, Genel
kurmaydan da gelir, dışardan da gelir, hepsimin cari 
usulü var. 

BAŞKAN — «Geldik'lenli kurum ve kuruluşlarda» 
değil, «cari usullere göre yapılır» ıddyelim. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Efendim, bir maruzaltımı arz etmeme müsaadelerinizi 
istirham ederim.̂  

Sayın Başkanım, aca'ba ;bir 'küçük İlaveye gerek 
duyulur mu? Halen gelmiş ve emekli Olmamış kişinin 
yaş haddine kadar devamını öngörebilecek küçük bir 
paragraf eklense 'konunun bu sefer tamamen vuzuha 
kavuşması mümkün olacak diye düşünüyorum. 'Arz 
edeyim, şöyle 'bir cümle yazdım: «Emekli 'olarak seçi
len veya yaş haddine göre emekli olan üyeler emekli 
maaşlarını almaya devam ederler.» 

BAŞKAN — Yani, «Bunlardan emekli olanların» 
İbaresi yerine bu ifade 'olsun diyorsunuz. 

— 54 

İl . 10 . 1$81 0 : 1 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Evet. «Emekli olarak seçilen veya yaş haddine göre 
emekli olan.» Yaş haddinden önce emekli olamaya
cak, istediği gibi, ben emekliye ayrılacağım diye. Çün
kü Milli Eğitimde çolk var, diğerleri gibi değil, olabi
liyor yaş haddine göre emekli olanlar., önce ayrılsa 
alamaz, isterse ayrılsın.... 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Yaş haddine göre 
emekli olanların zaten ondan sonra istihdam imkânı 
yok. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Yok efendim, 6 yıl için seçti, 4 yılını devam etti, yaş 
haddi geldi emekliye ayrıldı 'bir üye diyelim. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Gider efendim. İstih
dam edilemez. Yaş haddini aşamaz hizmette, sarahat 
var. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Emekli olanları seçebildiğimiz© göre, emekli olmuş bir 
kişi; ama istifade edebileceğimiz bir kişidir, bu görev
de devamında daha yarar görüyoruz. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekrdfceri) — Yaş haddi 6'7'dir, yaş 
'haddinden sonra isltıilhdam mümkün değildir. Yaş 
haddinden evvel seçilmiş İse emeklli olarak, diyelimki 
63 yaşında, 4 sene hizmet edebilir, '6 sene hizmet et
mez, 4 sene sonra çekilir. Binaenaleyh, yaş haddinden 
sonra ne profesörün, üniversitede, ne de burada istih
damı mümkün değildir. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — 67tyi 
ısonra 70'e çıkarıyoruz. 

BAŞKAN — YÖK de öyle mi?., 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
'Komisyonu Başkanı) — YÖKlfce yalş haddi aranmı
yor. Denetleme Kuırulliu lilçin, «IKurul 'üyetLerimliın yaş 
Ihaddi 'öğretilm üyelerinde olduğu gaibidir» hıüklmlü 
var, 67 efendim, 

•BAŞKAN — Tatmam, o zaman doğru söylüyor. 
YÖK'de aramimıyar. O ızaimıan onu koymaya gerek 
yok. «Emekli olanak seçilenlerin emıeklli maaşlarımın 
ödenmesine devam edilir.» 

ORGENERAL NECDET ÜRÜĞ (Milli Gu-
venik Konseyi Genel Sekreteri) — Yalnız, Hasan 
Paşanın Mirtmek IMediğîı bir şey var efendifm, an
ladığım kadarı ile; diyor M: «SeçtSk, 64 yaşında, 
emekliiliğiın/i istedi, 'buna mani olallıım»-

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Buna manii olalıım diye Itekllilflimıi yapıyorum. Bfe 
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ftasıft olsa emeMi IbirMnli de Iseçdbi'liyoruz buradalkıi | 
öcajyda .gön. Ştörridli emeMi olarak seçltiiğimiız Mır floş/i, 
•68 yaşıındalkii birlisini ıseçtlilk, gdîdi, falkaıt Ikendi üye- I 
ımıiz oilariak ınıoulmıal odiaralk dövaım edüyördu, emıelkllffi-
ği geldi, ıo da 68 'e (bastı, onu çılkarım'ak glilbi )bir du
rumda kaİmayalıım, o daha önceden emekliliğini is^ 
töyemesin - bazıları IMeydbilecdk - o Ihalde ancalk yaş I 
haddi dollan üyeler, yaş Ihaddinde 'olduğu ıtia/kdirde I 
«mdklli maaşını almaya devam eMn, Fakalt 65 ya
şında, 63 yaşında iben ömdkılüligilmJi istiyorum dödii, I 
ayrılldı, Ibu olabiliyor; ıo zaman da tekırar eroeMi I 
maaşını allmayı 'önlayidi (bir hüküm gdtiirslliim, ayrıla- I 
masın. «67'den ısanma ayrıllafolsiın,» Eğer kabul edii-
fase, «Bmielkffli olarak» seçilen dertsdk, Ikii ıseçdbliyo-
ruz, veya «yaş haddine göre emekli» diyebilir jlsdk I 
efendim, o ülyeyii fculanalbilliriız. I 

BAŞKAN — Kullanmayallıim dieidilk, öyle prensip I 
Ikaydıik. I 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— ıBunun biz Iböytle önüme geçdbilliıriz. I 

iBAŞKAN — Yaş haddinden 'sonra ikullainmaıya- I 
cağız diyoruz. I 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Emekli olanları allıyoruz »fendim. I 

ıBAŞKJAN — Afmıa yaş ıhaddünldön evvdl «imıeOdlii I 
olanları alıyoruz, mesdla 30 ıseneslirii doldurmuş öyle I 
lemdkli olmuş. I 

OGENERAL NURETTİN ERSİN — Yalnız 
ıbunilarda yaş haddi 65. Alma 67'ye Ikadar 2 sendsi I 
var. I 

(MİLLİ EĞİTİİM (BAKANI HASAN SAĞLAM 
— IBurda 67 «fendim. 

IBAŞKAN — IBunu böyle Ikoyarsalk diğer üye- I 
tene de Itaşmli ödülr. Çüriktü lüçtiertinde Profesör de 
ivaır. . I 

ORGENERAL NORJETTİN ERSİN — Onu 
ayarlamak lazım. I 

ıMİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— ıflu ımütialaa edilen ışdki, YÖKlde de var efen- I 
dîm, YÖKlün de (blir ırnıaddeislinde ıriitdkilm aynı şdkli'l- I 
de lifade ©diyor. I 

İBAŞKAN — Efendim, Ibu 'konuda Ibiflilm çeklin- I 
diğiımıiz MM Eğlitlilmdeın ve Gendlkurmay'dan mı̂  I 
dır? I 

ıMÎLLİ EĞİTİM (BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Genellkuırımay^daın ©fenldim. I 
, İBAŞKAN — Genelkurmayla lilgjilli bir mahzur I 

yak, çünöoü 2 sene ligim ıseçililyar, öyle Ibir şey yaparsa I 
zaJten bir daha seçmez. Mesele kalmaz. | 
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Şlirndi Ikallıyor ıMIilli Eğitim 6 sene Üçin seçili" 
ve 'kendiliğinden lemdkliiliğM İstedi, ıbir dahaki ıss-
çlim DeneClemıe Kurutana ait değil, ıslize ait, ıBalkan-
llığa aiiıt, zaman da ıseçlmıez, onıuın yolu da o. 

(ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yine 
Ibiriıslini ıseçeodk ama. 

BAŞKAN — 'Bu ısefer başkasını ıseçer. 
'EmdklHiğlini islfcedi fazla para alayım diye, buna 

Itevessül etiti, ıo zaman, Ibir dahialki ısefere böyle bir 
'durumda olanı ıdaliresi ıseçlmıez. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— iBfendim, 60 'yaşında enn'dkliOliğirii lilstedli. fazlla para 
-olarak iki maaş aılmaya ıbaşlladı. Ama 6 yılını da dol
durur. 

'BAŞKAN — Helmen iseçllir seçillmez omdkl'M'ği-
ınj liatamez ya Ibu, o zaman da öyle Ikİmısayı seçme
sin Milli Eğiltüm 'Bakanlığı, (biraz genç seçsin. Ka-
ınuın'da o Ikadar Iteferru'ata inlmıdk ımlümıkün değildik-. 
62 yaşındaki henhallde ıseçmiiyecdkslinlilz, 55 yaşlarm-
'da, 57 yaşlıaırında' ıolarilaırı seçecdMdilz. 55 yaşında 
(iken girdi, 60'a geldi, onldan sonra elm'elklliüliığilmii iste
yeyim, eırnelkl maaşımı da alayımı dedi, zalten 5 6e-
ınesi geçmliş, lyahult 4 senesi geçmiş, 2 sene daha yut-
Ikunumunıuz, ondan ısioınra bir. daha böyle Ibir adamı 
seçmez Milli EğJtlim ©alkıanhğı, daha gencini seçıer, 
mesel'e Ikalmaz. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Mffli Gü-
venillilk Konseyi Genel Sdkreteri) — ElmeMIliğli ged-
ddğliı zaman seçildi ve buraya gdldiği zaman da 
eüriidklliğlinli istedi. 

BAŞKAN — İşte İtam ıo yaşa galimüş olanı dla 
ıseçmdsiin diyorum Mffi Eğitin IBalkanhğı. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Mili Gü
venlik Konseyi Gend Sdkreteıli) — 25 yıhnı doldur
muş olan heıikes lömdklül'ilk Ihalklkınia sahip 25 semaslini 
daldurmıuıştur, 30 semeislinli doHdurmuşltur, % 70 maaşını 
halk ötimüışltür; bu deivam edecdk, blir de buradan iki 
Ikalt alacağım dliyor. Alma, odsun Idiyoruz biz. 

İBAŞKAN — 30 seine de az yaş değİ yanü. 
— 'Bir fJc'işîi ne O'lacalk, olursa oülur. Proifesöre 

Ibunu tanıdılk, Sayışltay, IDanıştay, Yarg^taydalkine de 
tanıdılk Ibu halkfkı. M'iMi EpSm /Balkanüğıından ge-
'len «memurdur» düye ri'ye boğazına sanAıyomuz? O 
da ömeklıi maaşım alınsa ne olur yanıi; Ibir kişi liçftn 
devlet Mas mı eder? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Mili Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Gerçekte bum-
'ların müessetsedeniıyjie, ibilhaissa liniiverıs'ite i e (i3ıg(isinlin 
kesülmes'irir, dolaiyrsliiyle pol'iltikaya girmömesli'nli, ısa-
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(kin ve rnlüstakill olarak vaasifeslirti yapmasını arzu 
etimıelklteyiz. ıBir yanldaın 'da (böyle (bir istikrar verir 
Ikendlilsine. iBifhassa praf-eisörülar, üriiverıSÜlfcesi öle alaka-
ısınıın kelimesiyle 'daha ımlüsltalk'i, daha üsttülkradı ha-
•reflflelt edebilir düşüncesindeyiz efendim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yaş 
haddini YÖK*deki gffibi yapsak ne 'ottur? 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİ'NKAYA — 
YÖK'de yaş haddi yok; (bu Denatiım Kurulu YÖK.* 
den acalba daha mı önde efefldlilm? Yanli bunda yaş 
haddi olmadığına göre, Dıandtlame Kurulunda da ol
maması lazım. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (MSli Güven
lik Konseyi Gendi Sekreteri) — Dendtiim Kurulunun 
aktif dimıasını düşündük efendiim; kalkacak Iblr üni
versiteye güderdk, öbür ünüverisüıteye güdecek, fırıl fı-
ol Türkiye'yi dolaşacak. Onun içtin bunu Profesör-
llerliın yaş haddime göre ayarladık. 

Profesörler 67 yaşımda emıakü oluyor, liçlnde prıo-
fösıörİ'er de lolduğu üçün mecburen, Danıştaydan gel
miş 65, iM'iıli SavuMnıadan ve M'M EğMtmden gel-
ımîş olan 65, öbürleri 67 yaşında; tefriki duırum o'l-
ımasMi diye feter lisltıeımıez (birilik sağlamak (bakımlından, 
profesör üyeler 67 yaşında emekli olacağına göre 
bıumlar da 67 yaşında emdkili ioilısunllaır idedülk. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAJHİNKAYA — 
Efendim, bir kuruluş içinde yaş hadleri biriıslinde 
var, birisinde yok, Ibu 'ikilik. doğurur; daha doğrusu, 
oradaki ımlütecanlisiıiği bozar. Ben de profesörüm, o 
da profesör; birisi YÖK'de, biri Dendbleme Kuru
lunda; bM yaş haddine Itabi değil, 'birlisi yaş had
dine Italbli; ilkimiz de aynı vasıfta insanlarız. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Mili Güven
lik Konseyi Genel Sekreterli) — Arz edeyim efen
dim: Diyoruz İki, YÖK'ün kuruluışun'da, (bu profe
sörler Itercihan rdklEörllük yapmış, oturmuş, aklı ba
şında profesıönlerden lolacak. Bu tip profesörler her
halde 67 yaşına yaklaşmış kişiler olacak; sakfe yıl 
ıbu görevli yapacağına göre 59 yaşımda rektörü bu
lacağız kü 67 yaşıma kadar sdktiz yıl IbJizmdt etisin, 
tercihan rektörlük yapmış olanlar. O halde belki 
63, 65 olabilir, 66 ve belki de emekli profesör de 
bulacağız efanıdjlm. Çünkü Iburaısı Itaimaımen dimağın 
çalışacağı bir yer. 

Öltdkisi, Türkiye'nin içlinde oraya güdecek, oraya 
'güdecek; onu deneCleyecdk, Ibunıu deneitleyecdk, *aM-
ibalt yapacak. O halde buınlların daha aktif, daha genç 
olmıaisı İterdi edik diye düşündük ve bu 67 yaş hu
dudu bu sebeple kondu. 

'BAŞKAN — Simdi tdkrar 7 nci sayfaya geli
yoruz. «iKuruil üeydlerönin yaş haddi öğretim üye
lerinde o'iduğu ıglilbMır» dedik. 'Bunu böyle dedik ımii, 
Müffi Bğiltiım Bakanlığından seçlen de, Genelkur
maydan ısedilen de Üyedir, onların da yaş haddi 67 
'olur. Kurul üyeisi deyince hepsi giriyor (içline. Yani, 
ibizülm Genelkurmay Başkanlığınıdan gelen arkadaş 
da 67 yaşına kadar kalacak mı? Omu ka/sltetaıiyoruz. 
O halde Kurul Üyeleri denimetmelü, «Kurul Üyele-
rlinden üniversiteden, Yüklsdköğretim Kurulu tara
fından seçlilenlieriın yaş haddi öğretim üyelerinde ol
duğu gibidir» şeklinde bir ifade kuManıilmalıldır. O 
zaımıan MlilM Eğitimden veya Gıendlkunmaydan ıseçi-
llenlier. gömmez 'bunun içine.. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Onlarınki de 67'de bitsin efendim müsaade ederseniz, 
çünkü o zaman iki maaş alacak, öbürü profesör; as
ker 65 yaşında emekli olacak, iki sene daha önceden 
emekli maaşı, bir de oranın maaşını alacak. 

BAŞKAN — Yani 67 yaşına kadar hepsinin yaş 
haddi aynı mı olsun diyorsunuz? 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHÎNIKAYA — Evet, 
insicamı 'bozmayalım, ikilik doğabilir, üçlük doğabi
lir; Kurul içerisinde muhtelif gruplar doğar. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreterli) — Efendim, kurul içinde 
üç yılda bir değişim var üyeler arasında. Böyle olur
sa, üç yılda bir değişıim imkânı ortadan kalkar. 

BAŞKAN — Zaten Genelkurmay da buraya se
çeceği arkadaşı ona göre seçer. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Genelkurmay Baş
kanlığı bakımından endişe edilecek bir şey yok efen
dim., 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Evet, 
onun için insicamı bozmayalım dfendim, aynı kitle, 
aynı maya, aynı hamur bulunsun. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, zaiten 65 ya
şına kadar (tümgeneral kalmaz. 

ORGENERAL NURETTİN ERSÎN — Hayır, 
profesör olacak, ilerde öğretim görevlileri olacak ya, 
Harp Okulunda ve askeri üniversitelerde. 

•BAŞKAN — Askeri Tıp Akademisinde var. 
ORGENERAL TAHSİN ŞAHÎNKAYA — Hep

sini aynı yapalım., 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 

Genelkurmay temsi'ldisi hariç, demekte, öbürlerini ta
mamlamak bakımından yarar var, eğer istenmiyorsa, 

— 56 — 
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'BAŞKAN — O mühim değil, Genelkurmay zaten 
İki sene için seçiyor, Genelkurmay için zor değil, si
zin için muhlim. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Evet, bizim için. 

BAŞKAN — Sizin içinse, o da Ötekiler gibi 67 
olsun, ne yapalım. 

O zaman <b'nin 1 nci fılkrası şöyle oluyor: «Yük
seköğretim (kurulları tarafından önerilecek 5 priofe-
slör üyeden.» 

2 nci fıkra aynı, onda bir değişiklik yok. 
«3. Genekurmay Başkanlığı ve M'illi Eğitim Ba

kanlığınca seçilecek 'birer üyeden oluşur.» 
«Bu suretle tespit edilen Yükseköğretim Deneltle-

me Kuruılu üyelerinin atanmaları cari usullere göre 
yapılır.» 

Sondan bir evvelki fıkra: «Kurul üyelerinin üc
retleri, Yükseköğretim Kurulu üyelerine Ödenen ücreti 
geçmeyecek şekilde Bakanlar Kurulunca tesıp'it edilir. 
Emekli olarak seçilenlerin emekli maaşlarının öden
mesine devam edilir.» 

Oldu mu? 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «Kurul 

üyelerinin yaş haddi, öğretim üyelerinde olduğu gibi
dir» hükmü var. Bu «öğretim üyeleri» İbaresi, bu ku
ruldaki öğrdfeim üyelerine ait olduğu gibi, bunun dışın
da kalan öğretim üyelerimi de Ikapsayabilir. 

BAŞKAN — Hepsi de dahil; Yagıtay'dan seçilen 
de, Danıştay'dan seçilende, bu bunların hepsi Ikurul 
üyesi. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Hayır, 
klurula girmemiş, genel olarak öğretim üyelerinin yaş 
hadleri diğer profesörler gibi anlaşılmasın. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konyesi Genel Sekreteri) — Hepsinin yaş haddi 
67 efendim, 67'ye çıkarıldı. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bu ku
rula giren profesörler için evet, girmeyen için ne ola
cak? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (MİMİ Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Girmeyen profesörler 
de 67 efendim. 70 idi 67'ye indirdik efendim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — O zaman 
65 yaş meselesi kalırsa, o anlaşılabilir. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (MİMİ Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Yalnız, iyice tetkik 
edildiğinde, 'konu daha çok açılıyor: «Öğretim üyele
ri» kelimelerinin başına «üniversite» kelimesini Ikoy-

malkta belki yarar var efendim!: «Üniversite öğretim 
üyelerinde olduğu gibidir.» 

BAŞKAN — Öğretim üyesinin tarifini yaptılk za
ten ibaşjta. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Üniversite öğretim 
üyeleri... 

BAŞKAN — Yalnız üniversite değil, yüksekokul 
larda da var, orada da var. 

ORGENERAL NEODET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Evet efendim, yük
seköğretim kuramlarında, belki orada bir tereddüt 
olabilir. 

BAŞKAN — Hiç zannetmem, olmaz. / 
Çünlkü, öğretim üyesi tarifini başta yaptık, 3 ncü 

maddede yaptık}' 
«c) Öğretim üyeleri: Yükseköğretim 'kurumların

da görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentlerdir.» 
Bitti. 

Doçentlerin de yaş haddi 67 midir? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İlhltisas 
Komisyonu Bakanı) — Hepsi $7 efendim. 

BAŞKAN — Mesele yok işte, o zaman mesele 
Ikalmıyor. 

O halde ben bu maddeyi bir daha okutuyoruınK 

YükSeköğretfim Denetleme Kurulu : 

MADDE 8. — 
a) Yükseköğretim Denetleme Kurulu, Yükseköğ

retim Kurulu adına üniversiteleri, bağlı birimlerini, 
öğretim elemanlarını ve bunların faaliyetlerini gözetim 
ve denetim altında bulunduran, Yükseköğretim (Kuru
luna bağlı biir kuruluştur. 

b) Kuruluş ve işleyişi : 
Yükseköğretim Denetleme Kurulu : 

1. Yükseköğretim Kurulu tarafından önerilecek 
beş profesör üyeden, 

2. Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay tarafından gös
terilecek üçer aday arasından Yükseköğretim Kurulu 
tarafından seçilip önerilecek birer üyeden, 

3. Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Eği'tiim Ba
kanlığınca seçilecek birer üyeden, 

Oluşur. 
Bu suretle tespit edilen Yükseköğretim Denetleme 

Kurulu üyelerinin atanmaları cari usullere göre yapı
lır. 

Yükseköğretim Denetleme Kurul B'aşikanı, bu kurul 
üyeleri arasından Yükseköğretim Kurulu Başkanı ta
rafından atanır. 

_ 5 7 -
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Genelkurmay Başkanlığınca seçilen üiyenlin görev 
süresi iki, diğerlerimin ise altı yıildır. Genelkurmay Baş
kanlığınca seçilen üye, diğer özüülk haklan saklı kal-
maik kaydı ile maaşsız izinli sayılır. Diğer üyelerin ku
rumları ile ilişkileıü kesilir. Kurul üyelerinin yaş haddi 
öğrenim üyelerinde olduğu gibidir. 

Genelkurmay Başkanlığınca seçilenin dışındaki üye
lerin üçte ibdri her iki yılda ıbir yenilenir. Süreleri sona 
eren üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür. Herhan
gi 'bir madenle üyeliğin normal süreden önce sona er
mesi hailinde, esiki üyenin kalan süresini tamamlamak 
üzere 'aynı statüde yenisi seçilir. 

Kurul üyelerinin ücretleri, Yükseköğretim Kurulu 
üyelerine ödenen ücreti (geçmeyecek şekilde Bakanlar 
Kurulunca tespit edilir. 'Bunlardan emekli olanların 
emekli malaşlarımın ödenmesine devam edilir. 

Yükseköğretim 'Denetleme Kurulu üyeleri, Ba
kanlar Kurulu ve Yükseköğretim Kurulu tarafından 
verilen 'istisnai geçici görevler dışında hiç bir kamu 
kuruluşu veya özel kuruluşta ücretli 've ücre'tsiz çalı
şamazlar. Üyelerden geçici görevlendirme dışında 
herhangi ıbiir nedenle bir yıl içinde, yıllık izin hariç, 
toplam üç ay hizmete devam etmeyenler Kuruldan 
ayrılmış sayılır. 

'BAŞKAN — Denetleme Kurulu Başkanının seçi
mini YÖK'ün iBaşkanuna 'bırakıyoruz, değil mü? 

ORGENERAL NECDET Ü'RUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Evet efendim. 

BAŞKAN — O seçecek.? 
KURMAY ALBAY •CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Komisyonu Başkanı) — Evet. 
BAŞKAN — Kendi arasından seçmeyecek? 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Komisyonu Başkanı) — Hayır. 
'BAŞKAN — '8 ncl maddenin son okuttuğumuz 

şekli üzerinde söz almak isteyen var mı? Buyurun. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— 'Efendim, bu tonuda değil, 6 ncı maddede de bu 
değişikliği beraber getirmek lazım. 

BAŞKAN — Onu sonra konuşuruz. 
8 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Elümeyenler... Madde bu değişikliklerle ve son okunan 
şekliyle kabul edilmiştir, 

Sayın Bakan, şimdi 'buyurun ©fendim, 6 ncı mad
de hakkında. 

MllıLLl EĞİTTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Efendim, 6 ncı maddede de aynı kayıtta ufaik bir 
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değişiklik yapmak lazım gelir. Sayfa 11, (d) paragra
fının en sonunda; «Bunlardan emekli olanların emek
li maaşlarının ödenmeslime devam edilir» diye geç
mişti. Halbuki şimdi bir değişiklik yapıldı, «emekli 
olarak seçilenlerin» şeklinde. Aynı spekülasyona 
YÖK'te İde meydan 'vermemek için, burada da eğer 
tendip edilirse... 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHÜNKAYA — «Bun
lardan emekli olanların emekli maaşının ödenmesine 
devam edilir» diye... 

BAŞKAN — Ama YÖK o; YÖK için de aynı şe
yi koyalım mı diyorsunuz? 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Aynı şeyi, gelir hemen emekliliğimi (ister, bu sefer 
iki maaş birden almaya gayret eder, evvelki mütalaa
lara göre, aynı paralele getirilirse, o balkımdan arz edi
yorum. 

BAŞKAN — O halde 6 ncı maddenin tekrar müza-
keresidi teklif ediyorsunuz. 

IMİİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Evet efendim, müsaade ederlerse. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Koniseyi Genel Sekreteri) — Benim de efendim 
6 ncı madde üzerinde bir tekriri müzakere teklifim var. 

'BAŞKAN — O halde, 6 ncı madde üzerinde 'M 
teklif var, birisi Sayın Bakan, Ihirisi de Genel Sekre
terin. 

'6 ncı maddenin tekriri müzakeresini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edil-
miştlir. 

Şimdi, Sayın 'Milli Eğitini Balkanının teklifi, (d) 
fıkrasının son cümlesinin; «Emekli olarak seçilenle
rin emekli maaşlarının öoenımesine devam edilir» şek
linde, yani aynen Denetleme Kurulunda olduğu gibi, 
olması; değil mi? '«Bunlardan» silinecek, «Emekli 
olarak seçilenlerin emekli maaşlarınım ödenmesine 
devam edilir» şeklinde düzenlenecek. 

Şimdi 6 ncı maddenin (d) fıkrasını, bu önerge is
tikametinde okutuyorum. 

«d) Yükseköğretim Kurulu üyelerÜnin ücretleri, 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, en yük
sek Devlet memuruna ödenen aylığın ek gösterge, 
yan ödeme ve tazminatlar dahil, ilki katım geçmemek 
üzere (Balkanlar Kurulunca tespit edilir. 

Emekli olarak seçilenlerin, emekli maaşlarımın 
ödenmesine devam edilir.» 

BAŞKAN — Bu değişiklik üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

ıBu önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler,., Kabul edilmiştir, 
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l(d) fıkrası bu şekilde değiştirilecek. 
Şimdi, Genel Sekreterimizin 'bir önergesi var, onu 

okutuyorum: 

Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
Yükseköğretim Kanun Tasarısının 6 ncı madde 

ı(c) fıkrasının üçüncü paragrafından sonra aşağıdaki 
(ifadenin, dördüncü paragraf olarak madde metnine 
dahil edilmesini arz ederim. 

Necdet Üruğ 
Orgeneral 
'Mili Güvenlıifc Konseyi 
Genel Sekreteri 

«Kurul 'Başkanı, işlev ve eylemlerinden dolayı, 
doğruca Devlet Başkanına karşı sorumludur.» 

(BAŞKAN — Evet, bunun izahını, Sayım Genel 
Sekreterden rica edelim. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Mi i Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, kurul 
özerk kuruldur; ancak birisine muhatap olması esas
tır. DeVlet Başkanı tarafından kurul başkanı seçildi
ğine göre ve kurulun tarzı terekkübü tamamen Dev
let Başkanlığımın tertibi içinde olduğu bilhassa üyele
rinin çoğunun Devlet Başkanı tarafından seçildiği 
dikkate alınırsa, o halde hu kurulun devlet hıiyerar-
'şisıı içinde birisine karşı eylem ve işlevlerine karşı so
rumlu olması lazımdır. Bu eylem ve işlevlerine fcar-
$ı sorumlu olacağı makam da Devlet Başkanı olarak 
seçilmiştir. Bu itibarla, bu kayıt noksandır. Gerçi, 
maddelerin anlamında ve kapsamında bunu bulmak 
mümkündür, felsefesinde bunu bulmak mümkündür; 
ama bunu sarih olarak dile getirmekte yarar gördük. 

jBu bakımdan böyle bir fıkranın ilavesini arz edi
yoruz efendim. 

.BAŞKAN — Evet, bu konuda söz almak 'isteyen 
var mı?.. Buyurun Saym Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞ
LAM — Sayın Başkanım, ben bunda iki sakınca gö
rüyorum kanaatimce, kabul buyuırulıursa. 

ifîir tanesi; çok üst makam olan Devlet Başkanlığı
nı üniversitelerin çok küçük sorunlarıyla karşı karşı
ya 'bırakabileceği gibi, gerektiğinde çok şeylerle uğ-
raştıracakıtır. Diğer yanıyla bazı spekülasyonlara da 
neden olabilecektir, bunun icra organı olması nede
niyle belki üst makamı yıpratabilir diye düşünüyo
rum. 

Diğeri : YÖK'ün görevlerine baktığımız zaman, 
YÖK, bir çok görevlerinde, işlevlerinde Bakamlar 
Kurulu iıe, Milli Eğitim Bakam ile karşı karşıya ge

liyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile karşı karşıya geldi
ği, Bakanlar Kuruluyla karşı karşıya geldiği sorun-
ılar var. Bir de bunun üstünde Devlet Başkanı ki, en 
üst kademeye karşı bir sorumluluk yükleniyor. Bun
ların hangisi ve nasıl olabileceği birçok karışıklık
lara ve karışımlara neden olabilir. Alttan olmadığı 
şeyde, her gün YÖK'ün Başkanı, Sayın Devlet Baş
kanının yanında kendini bulur; «yapmıyorlar, yapı
yorlar, ediyorlar» diye. Böyle meselelerle her zaman 
onu meşgul edebilür, 

ıO halde, devletin içinde birçok müesseseler var
dır, bu müesseseler içerisihde bir tekiyle Sayın Dev
let Başkanının uğraşmasını ben pek uygun görmüyo
rum, benimsemesi bence güç oluyor veya öyle mü
talaa ediyorum. 

Tensiplerinize arz ediyorum^ 

.BAŞKAN — Şimdi gerçi diğer unsurların hepsi
nin mesuliyetini belirttik. Mesela, dekan rektöre kar
şı sorumludur, dedik, değil mi? Onun altındakini, ens
titü müdürünü, şunu, bunu hepsini bir yere bağladık., 
İBu Kurul, YÖK hoşlukta kaldı, muallakta kaldı. Peki, 
bu kime karşı sorumlu? 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞ
LAM — Bakan olmadığına göre Bakanlar Kurulu 
denebilir. Çok yüksek makam olduğu için öyle düşü
nüyorum; ama tensiplerinize bağla, çok meşgul ede
cektir. 

•BAŞKAN — Başkanın -seçimlini gerçi Devlet Baş
kanlığı yapıyor, YÖKHin başkanım o seçiyor. Seçti
ğine göre, eğer görevini yapamıyorsa, ondan sonra 
'seçmez, seçmeyebilr. Hatta çağırır, belki kenldistimii 
istif aya dahi zorlayabilir, görevinizi yapamıyorsunuz 
diyebilir, 

Şimdi o mahzuru da hakikaten varit, Sayın Baka
nın dediği gibi. Bütün işlemlerime karşı ben Devlet 
Başkanına sorumluyum deyince, hiç kimseyi ıdinle-
mez. Halbuki bütçe fonu bakımından, diğer konular-
ıda Bakanlar Kuruluna, bakana karşı sorumlu olacak, 
IBazı şeylerde bakana arz eder, dedik, 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (İMİMİ Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Onlar yürüyecek ga
yet tabii 

ıBAŞKAN — Şim'di, ben Devlet Başkanı i e ko
nuşurum diye hep karşımıza çıkmasın. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Çıkamaz efen
dim. Kanuni maddelerle vazifeleri belirlenmiştir. 
Hangi meselede nereye, kime karşı hesap vereceği 
bellidir. Ama layüsel kalır. Bakanlığa bağlı kılmadık 
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prensip itibariyle, O halde çekip «Sen bu işi yapmı
yorsun, git» diyecek, yahut da, efendim şunu şöyle 
yap diyecek bir makam lazımdır. Ortalıkta, mücer
ret kalmıştır. O halde, YÖK bir bakanlığa da bağ
lanmadığına göre özerklik dolayısiyle... 

BAŞKAN — Devlet Başkanına veya bir yere bağ
lanması lazım, sorumlu zaten. Görevlerini belirttik* 
YÖK'ün görevleri şunlardır dedik, yapacağı işler 
şunlardır dedik, sorumluluk verdik. Ama bu neye 
benzer : Şimdi, bakanların da birçok sorumluluğu 
var, kendisine göre bakanlığın görevleri var. Baş
bakana karşı sorumlu, ama istifa etmiyor, bakan is
tifa etmem diyebiliyor. İstifa etmedi mi, Başbakan 
istifa ediyor, Hükümet düşüyor, ondan sonra o da 
düşmüş oluyor. 

Binaenaleyh, bazı makamlarda da böyle şeyler 
oluyor, ama koysak ne olur, koymasak ne olur. Koy
masak dermi ki, ben kimseyi dinlemiyorum, ben 
kimseye bağlı değilim, YÖK başkanı böyle bir şey 
diyebilir mi? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Yok, ama birisi
ne başvurmak zorunda kalacak efendim. O zaman 
da endişe ettiğiniz belki otomatikman Devlet Baş
kanına gelemeyecektir tabii. Kanalı Milli Eğitim Ba
kanlığıdır, diğer maddelerde Milli Eğitim Bakanıdır; 
o halde diyecektir ki, Milli Eğitim Bakanına bağlı
yım, boyuna Milli Eğitim Bakanının kapısına gide
cektir. 

Kaldı ki, kişisel olarak Devlet •Başkanının seç
tiği bir insandır. O halde seçtiği insana karşı sorum
lu olması da, en tabii hukuk kaidesidir efendim. Se
çimle geliyor çünkü, Devlet ıBaşkanının inti'habıyla 
geliyor; yaptığı ve yapmadığı işlerden de oraya kar
şı sorumlu olması lazımdır. 

BAŞKAN — Şimdi Yargıtay Başkanını da ben 
seçiyorum, Danıştay Başkanını da ben seçiyorum fa
raza. Onlara demedik ki, Devlet Başkanına karşı so
rumludur, öyle bir şey demedik. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, tabii 
onun hukuki bir misyonu var. Bir adaleti tecelli et
tiriyor bir Danıştay; Yargıtay da öyle. 

(BAŞKAN — Devlet Başkanı bununla nasıl meş
gul olacak? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Meşgul olmaya
cak tabii efendim. 
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ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Burada
ki görevleri tadat etmiş. Bu şekilde Milli Eğitim Ba
kanlığıyla olan, diğer kuruluşlarla olan ve birçokla-
rıyla olan ilişkilerini yürütecek. Bunların hiçbirisini 
silip de, doğrudan doğruya devamlı Devlet Başkanı
na gelemez ki. 

BAŞKAN — Hayır, bunu demezs'ek de zaten, 
farzedelim ki, bunu koymadık, bir vazifesini de yap
madığında Devlet Başkanı bunu çağıramaz mı? Ça
ğırıp soramaz mı? Sen bunu niye yapmıyorsun di
yemez mi? Elbette ki der, yani koymaya gerek yok. 
«Siz ne karışıyorsunuz» diyebilir mi? Diyemez. Senin 
vazifen bunlar, sen bunları niye yapmadın diye so
rar. Bence bunu yazmaya gerek yok. 

Bu sefer Devlet Başkanının her gün kapısını aşın
dırır ve «Ben Devlet Başkanına karşı sorumluyum, 
ban Devlet Başkanından sonra gelen bir makamım» 
gibi kendisini görmeye başlar. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Devlet içinde bir tek ben bağlıyım der, başka bir 
şey söylemeye lüzum kalmaz. 

BAŞKAN — Çünkü Yargıtayda da var bu, Da-
nıştayda da var, Anayasa Mahkemesinde var, hep
sinde var; bunların hepsi de özerk kuruluşlar. Bence 
koymasak da olur. Ben sorumsuzum diyebilir mi? 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Di
yemez efendim, diyemez. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sorumluluk o ma
kamındır efendim. 

BAŞKAN — Diyemez, mümkün değildir. Bakan
lar Kuruluna karşı sorumludur desek, bu defa o da 
olmaz. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Bir kişiye karşı 
sorumlu olmalıdır efendim. 

BAŞKAN — Bir bakana karşı desek, o da ol
maz. Çünkü özerk dedik. Artik buraya seçilecek kişi 
ve oraya seçilen kişi zaten süzülmüş, seçilmiş kişi
lerdir. Kim yapar bunu? O makama gelmiş, o yaşa 
gelmiş, tecrübeli... 15 senelik hizmet aradık, üniver
sitede yönetimde bulunmuş diye nitelik aradık. El
bette ki Devlet Başkanı zaten öyle bir kişiyi seçecek. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bu ya
salarda kendilerine verilen görevleri yerine getirmede 
birtakım sakıncaları ortaya koymuşsa, yapmıyorsa ne 
olacak? 

BAŞKAN — Gene Devlet Başkam çağırır. 
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ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Demek 
o zaman Devlet Başkanı zaten, meşgul olacak bu
nunla. 

BAŞKAN — Olacak, ama bunu buraya yazar
sak, kendisini layüsel kabul edecek. Bana kimse ka
rışamaz diyecek. Halbuki bazı zamanlarda belki Mil
li Eğitim Bakanı da çağıracak. Çünkü Milli Eğitim 
'Bakanı katıldığı zaman Kurulun başkanıdır. Her za
man, Milli Eğitim Bakanı katılırsa ne olacak? 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efen
dim, biz idari sahada özerkliği zaten sınırlamak dü
şüncesindeyiz. 

BAŞKAN — Zaten ilmi özerklik dedik. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — İlmi 

özerkliği kabul ediyoruz. Dünyanın hiçbir ülkesin
de idari sahada tam özerklik kimseye verilmemiş. 
Burada biz gene bu düşüncelerimizin, benim kanaa
time göre biraz esasından ayrılıyoruz, bu makamı 
serbest bırakıyoruz. İdari sahada da serbest bırakı
yoruz. 

BAŞKAN — Hayır, onu koyduk. Okuyalım o 
maddeyi. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Evet efendim, bu kanun çer
çevesinde. 

6 ncı maddenin (a) fıkrası : «Yükseköğretim Ku
rulu; tüm yükseköğretimi düzenleyen ve yükseköğ
retim kurumlarının faaliyetlerine yön veren, bu ka
nunla kendisine verilen görev ve yetkiler çerçevesin
de özerkliğe...» 

Bu kanun çerçevesindedir özerkliği. 
BAŞKAN — «İlmi özerkliği var, idari özerkliği 

yoktur» dedik; o maddeyi okuyunuz. 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Komisyonu Başkanı) — Evet efendim, üniversite ta
nımında madde 3 (d) : 

«Üniversite : 'Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel
kişiliğine sahip...» 

BAŞKAN — Şimdi, «Yükseköğretim Kurulu bu 
kanunla verilen görev ve yetkiler çerçevesinde...» 
dendiğine göre bunun görevleri de geleoek altta de
ğil mi? Sayıyor. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Evet, o görevler çerçevesin
dedir. 

BAŞKAN — Şimdi onu okuyunuz, madde 7'yi 
görevlerini. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — «Yükseköğretim Kurulunun 
Görevleri; 
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a) Yükseköğretim kurumlarının bu kanunla be
lirlenen amaç, hedef ve ilkeler doğrultusunda kurul-
masij geliştirilmesi, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin 
gerçekleştirilmesi ve yükseköğretim alanlarının ihti
yaç duyduğu öğretim elemanlarının yurt içinde ve 
yurt dışında yetiştirilmesi için kısa ve uzun vadeli 
planlar hazırlamak, üniversitelere tahsis edilen kay
nakların, bu plan ve programlar çerçevesinde etkili 
bir 'biçimde kullanılmasını gözetim ve denetim altın
da bulundurmak, 

b) Yükseköğretim kurumlan arasında bu kanun
la belirlenen amaç, ilke ve hedefler doğrultusunda 
birleştirici, bütünleştirici, sürekli, ahenkli ve gelişti' 
rici işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, 

c) Üniversite çalışmalarının en verimli düzeyde 
sürdürülmesi için büyümenin sınırlarını tespit et
mek ve yaz öğretimi, gece öğretimi, ikili öğretim gibi 
tedbirler almak, 

d) Devlet kalkınma planlarının ilke ve hedefle
ri doğrultusunda ve yükseköğretim planlaması çer
çevesi içinde; 

(1) Yeni üniversite kurulmasına ve gerektiğinde 
birleştirilmesine ilişkin önerilerini veya görüşlerini 
Milli Eğitim »Bakanlığına sunmak, 

(2) Bir üniversite içinde fakülte, enstitü ve yük
sekokul açılmasına, birleştirilmesine ya da kapatıl
masıyla ilgili olarak ya doğrudan veya üniversiteler
den gelecek önerilere dayalı kararlar almak ve gereği 
için Milli Eğitim Bakanlığına göndermek, 

Yükseköğretim kurumları içinde bölüm açılması
na, birleştirilmesine veya kapatılmasına doğrudan 
ve üniversitelerden gelecek önerilere göre karar ve
rip uygulamak, 

Öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar 
dolayısıyla öğrenime ara verilmesine veya tekrar baş
latılmasına ilişkin olarak üniversitelerden gelecek 
önerilere göre veya doğrudan karar alıp uygulatmak, 

(3) Bakanlıklar tarafından kurulacak yükseköğ
retim kurumlarının kuruluş amaç ve esaslarını ince
leyerek görüşlerini ilgili makama sunmak...» 

BAŞKAN — «İlgili» değil, ilgili demedik ona, 
«Milli Eğitim Bakanlığına» dedik; düzeltmedik mi 
onu? 

«Bakanlıklar tarafından kurulacak yükseköğre
tim kurumlarının kuruluş amaç ve esaslarım ince
leyerek görüşlerini...» 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — O bakanlığa 
bildirecek. 
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BAŞKAN — Ona, ilgili makama. Yani o bakan- I 
lığa 'bildirecek. I 

ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — Evet, o ba
kanlığa. 

BAŞKAN — O bakanlıkla da şimdi ilgisi var. 
YÖK'ün çeşitli bakımlardan, Maliye Bakanlığı ile, 
Milli Eğiti'm Bakanlığı ile, diğer bakanlıklarla falan 
ilgisi var. 

Dedik ki şimdi burada, «Kurul Başkanı işlev ve 
eylemlerinden dolayı her türlü...» 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Bu cezai mesu
liyeti ve idari mesuliyeti belirtir efendim. Yoksa büt
çeyi yapıp, Devlet Başkanına «alın bunu» demek 
anlamına gelmez benim arzun. 

Bunlardaki hatalarından dolayı kime karşı me
sul olacak? Hâkimler, Danıştay vesaire buyurdunuz; 
ama onların özel kanunları var; onların mesuliyeti 
kanunlarla tayin olunmuş. 

BAŞKAN — Biz de kanunlarla kendisine görev 
verdik. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Yok, hayır efen
dim. Cezai mesuliyeti... I 

BAŞKAN — Ceza veremez ki; Devlet Başkanı 
nasıl ceza verecek? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Gü
venlik Konseyi. Genel Sekreteri) — Efendim, peki I 
azletmek gerekirse kim azledecek efendim? 

BAŞKAN — Edemez. O zaman madde koymak I 
lazım; denilir ki, «8 sene için seçilir, gerektiğinde 
Devlet Başkanı bunu değiştirebilir.»! 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Gayet tabii Baş
kanım; bunun altında yatan mana bu. Bu dün de I 
arz edildi efendim; «azletmek yetkisi vardır, geldiği 
yoldan gider» dendi. Yani 8 sene böyle başında kalır
sa, olmaz bu tabii. 

BAŞKAN — Bu madde onu karşılamaz ki. «... iş
lev ve eylemlerinden dolayı doğruca Devlet Başka
nına karşı sorumludur» demek halletmez. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Bu cezai ve hu
kuki mesuliyeti temsil eder efendim. Arkadaşlar, I 
mütehassıslar, uzmanlar daha iyi bilirler herhalde, 
«işlem ve eylemlerinden» kasıt demek şudur : Me
sela, «Askerlerin Meclise karşı işlev ve eylemlerin- I 
den Milli Savunma Bakanlığı mesuldür» diyoruz; I 
kanunu böyle yazıyor. J 
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BAŞKAN — Ama Milli Savunma Bakanını is
tifa ettiremiyorsun. Etmezse etmez. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Hayır, Genelkur
may bakımından arz ediyorum efendim. Meclise 
karşı işlev ve eylemlerinden dolayı Milli Savunma 
Bakanlığı mesul; Devlete karşı. 

Şimdi 'bunun da birisine karşı mesuliyeti olması 
lazım. Eğer bu hukuki ifadeyi karşılayamıyorsa o 
zaman mesele yok. Ama bu kişinin bir cezai özelliği 
yoktur, bir istisnaiyeti yoktur hâkimlerde, Yargıtay, 
Danıştay, Sayıştayda olduğu gibi. Bu kişi doğrudan 
doğruya bu mahkemeye tabidir efendim, ceza hü
kümlerine tabi bir kişidir, çünkü lalettayin bir pro
fesördür yahut daha başka bir kişidir. 

YÖK'ün başkanı böyle olunca, o halde cezai ve 
idari sorumluluğu yönünden birisine karşı sorumlu 
olması lazım. Vazifesini yapamamasından dolayı bi
risi onu tecziye etmeli yahut da aksi, mükafatlan-
dırmalı. Bu yoktu ortada efendim. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Dev
let Başkanlığı Denetleme Kurulu burayı teftiş ede
bilir mi, denetleyebilir mi efendim? 

BAŞKAN — Eder tabii. 
ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — De

netler. Onun içerisinde müeyyideler içerisinde var
sa, ki ben hatırlamıyorum şimdi, o zaman zatıâli-
niz... 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — O her 
yerde var. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Ta
bii. O yönüyle sizin bu işaret etmiş olduğunuz nok
tayı Devlet Başkanı yerine getirir. Denetleme Kurulu... 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Gü
venlik 'Konseyi Genel Sekreteri) — Denetleme Ku
ruluna sevk eder, «git bunun işi ne oluyor» der, 
Devlet Başkanı. 

BAŞKAN — Bir suç varsa zaten savcılığa inti
kal ettirir, mahkemeye intikal ettirir; o başka. Fa
kat bu daha ziyade idari işlevlerden dolayı... 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Para, pul mese
lesi yani, iyi yapıyor mu, suiistimal var mı, falan. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Efendim, müsaade buyururlar mı, bir maruzatım 
daha olacak. 

Efendim eski 1750 sayılı Kanunun 7 nci madde
sinde aynı Denetleme Kurulunu (tabii bu YÖK), 
şöyle bir kayıtla bağlamıştı : «Üniversite, ki Başba-
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kanlık diye arz ediyorum, Denetleme Kurulu üniver
siteler üzerinde devletin gözetim ve denetimini sağla
mak üzere Başbakanlığa bağlı olarak çalışan bir ku
ruluştur» Eskiden böyle bir metin vardı. 

Şimdi tabii YÖK bu; YÖK'ün birçok bakımlar
dan gerçekten boşta kalması durumunu da ben bir
çok defalar arz ettim, ortada bir teşekküldür, bu ga
yet doğrudur. Sayın Genel Sekreterimiz de gayet 
haklı, ben bunun üzerinde çok duruyorum, ortada 
kalacak diye. Bazı maddelerin de Milli Eğitim Ba
kanlığına, bazısını Başbakanlığa sunmak diye irtibat-
landı. Olmasaydı, ki biz bugün için yaparız, ama 
ben geleceği düşünerek arz ediyorum. 

Bu arada, eğer tensipleriniz olursa, üst makama 
mahzurlu olarak ben telakki ettiğimi de arz ettim. 
Başbakanlığa, gene burada Denetleme Kurulunda ol
duğu gibi, eskisinde buna yakın da bir hüküm var, 
bağlaya'biliriz; aynen, oradaki gibi. İdari bakımdan, 
işlevleri bakımından Başbakan «gel buraya» diyebilir. 
'Bu olabilir, düşünülebilir, boşlukta bırakmamak için. 
Efendim tensipleri olursa, ben çok mahzurlu addedi
yorum; hem bu görevler bakımından, hem diğerleri, 
ortada kalması da mahzurlu. O halde zararlı gibi gö
rünse bile en az zararlı görünen kademe gibi geliyor., 
Bunu tensiplerinize arz ediyorum. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, Başba
kanlığa bağlamak bence daha çok politize etmek de
mektir. Çünkü, Milli Eğitim Bakanım idare edecek 
olan zaten Başbakandır. Binaenaleyh, eğer bunun po
litize olmasından endişe ediyorsak, üniversitenin, bu 
bakımdan Başbakana bağlamak yerine, dönüp dola
şıp Milli Eğitim Bakanına bağlanmasını ben daha 
hafif görürüm efendim. Çünkü eğer politize etmek... 

BAŞKAN — Hiç olmazsa parti başkanı değil
dir. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Evet. 

Politize etmek bahis konusu otursa Başbakan 
daha berbat edecektir efendim işi. O bakımdan bu
nun çıkar yolu, zannediyorsam, arz ettiğim gibi, Dev
let Başkanına sadece işlevleri bakımından, cezai ve 
idari mesuliyetlerinin hesabını vermek bakımından 
bağlıdır. Yoksa hizmetlerin yürütülmesi bakımından 
işte burada tadat edilen bakanlıklara bağlıdır. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — İfadeyi 
değiştirerek söylemek lazım. 

BAŞKAN — ©unu bir de bizim hukuk işleriyle 
beraber görüşsünler, bundan sonraki toplantıda de-

devam edelim biz buna. Bir de o yönden tetkik et
sinler. 

Binaenaleyh, ben bu önergenin bir defa da hukuk 
müşavirliğimizden geçmesini oylarınıza sunuyorum, 
ondan sonra görüşelim. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Müsaade buyu
rursanız, hiç bağlamadan Yüksek Konseyi ben öner
gemi geri alayım efendim, 

BAŞKAN — Oldu, önergeyi geri alıyorsunuz... 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Yeni baştan arz 
ederiz efendim. 

BAŞKAN — Tamam, oldu. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — O zaman önerge
mi vermiş olurum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önerge geri verilmiştir. 
Şimdi 31 nci maddede kalmıştık, bu maddeyi 

okutuyorum : 

ÖĞRETİM YARDIMCILARI 
öğretim Yardımcılarının Görevleri : 
MADDE 31. — a) öğretim yardımcıları, belirli 

konularda eğitim - öğretim, araştırma ve uygulama 
ile özel bilgi ve uzmanlığa ihtiyaç gösteren işlerde 
ve eğitim - öğretim planlamasında çalışırlar ve yet
kili organlarca verilen görevleri yaparlar. 

b) Öğretim yardımcılarında aranacak nitelikler 
ile atanmaları, görevleri, yetkileri ve özlük hakları 
bu kanun ile Üniversite Personel Kanununa ve bu 
kanunlarda hüküm bulunmaması halinde genel hü
kümlere tabidir. 

BAŞKAN — 31 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?.. Yok. 

31 nci ıriaddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

32 nci maddeyi okutuyorum : 
öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri : 
MADDE 32. — Üniversitelerde ve bağlı birim

lerinde bu kanun uyarınca atanmış öğretim üyesi bu
lunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bil
gi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim - öğretim 
ve uygulaması için kendi uzmanlık alanlarındaki ça
lışma ve eserleri ile tanınmış kişiler, «öğretim Gö
revlisi», araştırma, inceleme ve deneylerde yardım
cı olanlar ise «Araştırma Görevlisi» unvanı ile 
görevlendirilebilirler, öğretim görevl'leri ile araştır
ma görevlileri ilgili yönetim kurullarının görüşleri 

63 — 
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alınarak fakültelerde dekanın, rektörlüğe bağlı ens
titü veya yüksekokullarda müdürlerin önerisi ve rek
törün onayı ile münhal öğretim üyesi veya yardım
cısı kadrolarından birine veya tahsis edilen öğretim 
veya araştırma görevlileri kadrolarına her defasında 
en çok iki yıl süre ile atanabilirler veya sözleşme 
ile çalıştırılabilirler. Öğretim görevlileri ile araştır
ma görevlilerinin görevlerine devamlarında yarar 
görülenler aynı usulle yeniden atanabilirler. 

İhtiyaç duyulan öğretim görevlileri üniversite yö
netim kurulu kararı ile ders saati başına ücret öde
mek suretiyle de görevlendirilebilirler. 

BAŞKAN — 32 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?.. Yok. 

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

33 ncü maddeyi okutuyorum : 
Okutman, Uzman, Çevirici ve Eğitim - Öğretim 

Planlamacıları : 

MADDE 33. — a) Okutmanlar, dil derslerini 
vermek veya eski dillerde yazılmış metinlerin çö
zümlenmesi gibi yardımcı öğretim işleriyle belirli 
süreler için görevlendirilen öğretim yardımcılarıdır. 

b) Uzmanlar, öğretimle doğrudan doğruya veya 
dolayısıyla ilgili olan, özel bilgi veya uzmanlığa ih
tiyaç gösteren bir işle laboratuvarlarda, kitaplıklar
da ve atölyelerde belirli süreler için görevlendirilen 
öğretim yardımcılarıdır. 

c) Çeviriciler, sözlü veya yazılı çeviri işlerinde 
belirli süreler için çalıştırılan öğretim yardımcılarıdır. 

d) Eğitim - öğretim planlamacıları, yükseköğre
tim 'kurumunda eğitim-öğretim planlamasıyla gö
revli öğretim yardımcılarıdır.; 

e) Okutman, uzman, çevirici ve eğitim - öğretim 
planlamacılarının atanmaları veya sözleşme ile gö
revlendirilmeleri; ilgili yönetim kurullarının görüş
leri alınarak fakültelerde dekanın, rektörlüğe bağlı 
enstitü veya yüksekokullarda müdürlerin önerisi ve 
rektörün onayı ile yapılır. 

BAŞKAN — 33 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?.. Yoktur. 

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

34 ncü maddeyi okutuyorum : 
Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları : 
MADDE 34. — Yükseköğretim kurumlarında, 

sözleşme ile görevlendirilecek yabancı uyruklu öğ
retim elemanları, ilgili fakülte, enstitü veya yüksek
okul yönetim kurulunun önerisi ve üniversite yöne-
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tim kurulunun uygun görüşü üzerine rektör tarafın
dan atanırlar. Bunlar, öğretim görevleri bakımından, 
bu kanunda aylıklı öğretim elemanları için konulmuş 
olan hükümlere tabidirler. 

Yabancı uyruklu öğretim elemanlarının bu şekil
de atanmaları veya görevlendirilmeleri, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun Bakanlar Kurulu ka
rarını gerektiren hükümlerine tabi olmadan, İçiş
leri ve Milli Eğitim bakanlıklarının olumlu görüşü 
üzerine yapılabilir. 

BAŞKA N— 34 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?.. Yoktur. 

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

35 nci maddeyi okutuyorum : 

Öğretim Elamanı Yetiştirme : 

MADDE 35. — Yükseköğretim kurumları; ken
dilerinin ve yeni kurulmuş ve kurulacak diğer yük
seköğretim kurumlarının ihtiyacı için yurt içinde ve 
dışında, kalkınma planı ilke ve hedeflerine ve Yük
seköğretim Kurulunun belirteceği ihtiyaca ve esas
lara göre öğretim elemanı yetiştirirler. Ayrıntılı hu
suslar Yükseköğretim Kurulunca belirlenir. 

BAŞKAN — «Ayrıntılı hususlar Yükseköğretim 
Kurulunca belirlenir» deniyor; yani bir yönetmelik
le mi belirlenecek, nasıl belirlenecek? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, Yönetme
likle belirlenecek, en son yönetmelik maddesinde top
landı. 

BAŞKAN — O halde, buna ne lüzum var. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Teferruatları yönetmeliğe 
atıfta bulunuyor efendim. 

BAŞKAN — Ama yönetmelikte demiyoruz. O 
zaman, «Ben kendime göre bir şey yapacağım, orada 
bunu belirteceğim» der. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — «Yükseköğretim 
Kurulunca yönetmelikle belirlenir» desek... 

BAŞKAN — Eğer sondaki yönetmelikle ilgili 
maddeye giriyorsa, o zaman buna hiç gerek yok; za
ten onu yönetmeliğe koyacaktır; son cümleye gerek 
yok. «Ayrıntılı hususlar...» Elbette ayrıntılı hususlar 
ya yönetmeliğe girecektir ya tüzüğe girecektir. 

«... İhtiyaca ve esaslara göre öğretim elemanı ye
tiştirirler.» O kadarı kalsın; yönetmelik maddesinde 
bunları zaten belirliyoruz. 
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ö son cümle çıkacak; «... elemanı yetiştirirler» 
de bitecek madde. 

35 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı 
efendim?.. Yoktur. 

Maddeyi bu şekliyle, yani «Ayrıntılı hususlar 
Yükseköğretim Kurulunca belirlenir» cümlesi çık-
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mış olarak oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, öğle zamanı geldiğinden, öğleden sonra 
saat 15.00'te toplanmak üzere oturumu kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 12.15 

•>•-<« 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saatli : 15.15 

BAŞKAN : Orgeneral Keman EVREN (Devlet Başkanı, Genelkurmay ve MiHi Güvenilk Konseyi Başkam) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (K. K. K. ve MiHi Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAHİNKAYA (Hv. K. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 
OramliraJ Nejat TÜMER (Dz, K. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — Milli Güvenlik Konseyinin 78 nci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ (Devam) 

2. — Yükseköğretim Kanunu Tasarısı ve İhtisas 
Komisyonu Raporu. (1/203) (S. Sayısı :, 285) (De
vam)., 

BAŞKAN — 285 Sıra Sayılı Kanun tasarısının 
görüşmelerine devam ediyoruz. Sabalhıki oturumda 
35 nci maddeyi kabul etmiş, 36 nci maddeye gekniş-
tik< 

Bakanlık ve Komisyon temsilcileri yerlerini aldı
lar. Şimdi 36 nci maddeden taşlayarak görüşmele
rimize devam ediyoruz. 

36 nci maddeyi okutuyorum : 

ALTINCI BÖLÜM 

Çalışma ve Denetim 

Çalışma Esasları : 

MADDE 36. 
a) Profesör ve doçentler, üniversitede devamlı 

veya kısmi statüde görev yapanlar olaraik ikiye ayrı
lırlar : 

(1) Üniversitede devamlı statüde görev yapan
lar : 

Bu profesör ve doçentler bütün mesailerini üm-. 
versiste ile ilgili çalışmalara hasrederler. 

Bunlar, özel kanunlarla belirlenen görevler hariç 
olmak üzere, yükseköğretim kurumlarından başka 
yerlerde ücretli veya ücretsiz, resmi veya özel başka
ca herhangi bir iş göremezler, ek görev alamazlar, 
(Serbest meslek icra edemezlers 

Üniversite yönetim kurulunun işbirliğine karar 
verdiği kamu kuruluşlarında, kamu yararına hizmet 
amacını güden kuruluşların işletmelerinde veya diğer 
özel kuruluşlardaki çalışmaları üniversitede sürdürül
müş saydır. 

Bu kurumlardan alınan her türlü ücretler profe-. 
sör ve doçentin bağlı olduğu birimin döner serma
yesine gelir kaydedilir. 

(2) Üniversitede kısmi statüde görev yapanlar; 

Her defasında iki yıl için atanan bu profesör ve 
doçentler haftada en az yirmi saat üniversitede bu-; 
lunmak, eğitim - öğretim, uygulama ve araştırmaları 
bölüm başkanının gösterdiği yerde ve onun denetimi 
altında yapmakla yükümlüdürler. Bunlar; 

— 65 — 
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(a) Tazminat, yanödeme, herhangi bir ek ücret 
ve döner sermaye gelirlerinden ücret ve ödenek ala
mazlar. 

(b) Rektör, dekan, enstitü ve yüksekokul müdü
rü ve bölüm başkanı olamazlar, bunların yardımcı
lıklarına seçilemezler. 

(c) Bilgi ve görgülerini artırmak ve bilimsel 
araştırma yapmak üzere, kontenjanla yurt dışında 
çalışmalara katıldıklarında, masrafları, Devlet bütçe
sinden ve üniversitenin diğer gelir kaynaklarından 
ödenmez. 

Kısmi statüde görev yapanların durumları her iki 
yılida bir gözden geçirilerek devamlarında yarar gö
rülenlerin görevleri, atanmalarındaki usul esas alına
rak yenilenebilir. Bunlardan devamlı statüye geçmek 
isteyenlerin atamaları, ilgili bilim daimin öğretim 
üyesi ihtiyacı gözönünde tutularak bu kanuna göre 
yapılabilir. 

b) Yardımcı doçentler üniversite ve bağlı birim
lerinde sadece devamlı statüde çalıştırılırlar. 

c) Devamlı statüde bulunan öğretim üyeleri ile 
aylıklı öğretim yardımcıları en az Devlet memurları 
için kabul edilmiş olan haftalık çalışma süresi kadar 
bir süre eğitim - öğretim, bilimsel araştırma, uygu
lama ve yönetim görevleriyle üniversite organlarınca 
verilen diğer görevleri yapmakla yükümlüdürler. 

d) Öğretim üyelerinin haftalık ders yükü en az 
on saattir, öğretim üyelerinin yaptıkları ve yaptırdık
ları uygulama, yönettikleri seminer ve doktora çalış
malarının ne Ölçüde ders yükünden sayılacağı Yük
seköğretim Kurulu tarafından belirlenir. 

e) Üniversite ve bağlı kuruluşlarında, öğretim 
yardımcılarından kadrolu öğretim görevlileri ile okut
manlar için haftalık ders yükü oniki saatten az ol
mamak üzere Yükseköğretim Kurulunca tespit edi
lir. 

f) Öğretıim elemanlarının görevlerini yapmaları 
bölüm başkanları, enstitü ve yüksekokul müdürleri, 
dekanlar ve rektörler tarafından izlenir ve denetle
nir. 

g) Rektör, dekan, enstitü ve yüksekokul müdür
leri için haftalık ders yükü zorunluluğu aranmaz. 
Bunların yardımcıları ile bölüm başkanları için haf
talık ders yükü yukarıda belirtilen sürenin yarısı ka
dardır. 

BAŞKAN — 36 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?.. Yok. 

36 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

37 nci maddeyi okutuyorum : 
Üniversitelerin Uygulama Alanına Yardımı : 
MADDE 37. — Yükseköğretim kurumları dışın

daki kuruluş veya kişilerce, üniversite içinde veya 
hizmetin gerektirdiği yerde, üniversiteler ve bağlı bi
rimlerden istenecek, bilimsel görüş, proje, araştırma 
ve benzeri hizmetler ile üniversitede ve üniversiteye 
bağlı kurumlarda, hasta muayene ve tedavisi ve bun
larla ilgili tahliller ve araştırmalar üniversite yönetim 
kurulunca kabul edilecek esaslara bağlı olmak üzere 
yapılabilir. Bu hususta alınacak ücretler ilgili yüksek
öğretim kurumunun veya buna bağlı birimin döner 
sermayesine gelir kaydedilir. 

BAŞKAN — 37 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

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

38 nci maddeyi okutuyorum : 
Kamu Kuruluşlarında Görevlendirme : 
MADDE 38. — İlgili kurumıların isteği, üniver

site yönetim kurulunun uygun görmesi ve Yükseköğ
retim Kurulunun kararı ile ihtiyaç duyulan konular
da, öğretim elemanları her türlü haklan saklı kal
mak ve kurumlardaki özlük haklarından da yarar
lanmak kaydıyla Bakanlıklarda, Silahlı Kuvvetler ile 
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Adli 
Tıp Kurumu, Atom Enerjisi Kurumu, araştırma -
geliştirme kurumları ve diğer kamu kuruluşlarında 
geçici olarak görevlendirilebilirler, 

Yükseköğretim kurumları veya birimleri, ilgili ad
li mercilerin talebi ile, adli tıp mevzuatı çerçevesin
de, adli tıp olaylarında ve diğer adli konularda res
mi 'bilirkişi olarak görevlendirilebilirler. 

BAŞKAN — Bilhassa adli tıpta buna büyük ih
tiyaç hâsıl oluyor. Bulunamıyor, her yerde adli tıp 
merkezimiz olmadığı için. O bakımdan bu konmuş. 
Zaten şimdi de bu konu yürürlükte. 

38 nci madde üzerinde söz almak isteyen var 
mı?.. Yoktur. 

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

39 ncu maddeyi okutuyorum : 
Yurt İçinde ve Yurt Dışımda Görevlendirme : 
MADDE 39. — Geçici görevlendirme : 
a) Öğretim elemanlarının kurumlarından yolluk 

almaksızın yurt içinde ve dışında kongre, konferans, 
seminer ve benzeri bilimsel toplantılarla, bilim ve 
meslekleri ile ilgili diğer toplantılara katılmalarına, 
araştırma ve inceleme gezileri yapmalarına, araştır
ma ve incelemenin gerektirdiği yerde bulunmalarına, 



M, G. Konseyi B : 78 11 ._ 10 g 1981 O : i 

bir haftaya kadar dekan, enstitü ve yüksekokul mü
dürleri, onbeş güne kadar rektörler izin verebilirler. Bu 
şekilde onbeş günü aşan veya yolluk verilmesini ge
rektiren veya araştırma ve incelemenin gerektirdiği 
masrafların üniversite ile buna bağh birimlerin büt
çesinden veya döner sermaye gelirlerinden ödenmesi 
icaıbeden durumlarda, ilgili yönetim kurulunun kara
rı ve rektörün onayı gereklidir. 

b) Kurumları adına yurt dışında görevlendirile
cek öğretim üyelerine verilecek yolluklar, yol mas
rafları ve gündelikler, yurt dışına gönderilen Devlet 
memurlarına verilen gündeliklerin aynı olmak üzere, 
genel hükümler çerçevesinde ödenir. 

c) Yurt dışında görevlendirilen öğretim eleman
larına yurt dışı kuruluşlardan burs veya ücret sağlan
mışsa, görev yapacakları sürece, sadece maaşlı izinli 
sayılırlar. 

d) Geçici görev yolluğu, yükseköğretim kurumu 
hesabına gönderilenlere kurum bütçesinden, üniver
site dışındaki bir kurum hesabına gönderilenlere ise 
ilgili kurumun bütçesinden ödenir. 

e) Dış ülkelerde kalınacak sürenin uzatılması, 
ilgili yönetim kurullarının önerisi üzerine rektörce 
'kararlaştırılır. 

BAŞKAN — 39 ncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

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

40 ncı maddeyi okutuyorum .; 
İstek Üzerine Görevlendirme : 

MADDE 40. — Kurumlararası yardımlaşma : 
a) Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim 

üyeleri ile ders vermekle görevli öğretim yardımcı
ları bağh bulundukları fakülte veya yüksekokulda 
haftalık ders yükünü dolduramadıkları takdirde, ken
di üniversitelerinin diğer birimlerinde veya o şehir
deki yükseköğretim kurumlarında ders yükünü dol
durmak üzere rektör tarafından görevlendirilebilirler. 
Ders yükü içindeki çalışmalar karşılığında ek ders 
ücreti ödenmez. Haftalık ders yükünün üstünde baş
ka bir yükseköğretim kurumunda görevlendirilen öğ
retim elemanlarına görev aldıkları kurum bütçesin
den ek ders ücreti ödenir. 

b) öğretim üyeleri, ihtiyacı olan üniversitenin 
isteği ve kendi arzuları üzerine ve ilgili yönetim ku
rullarının görüşü, rektörün önerisi üe Yükseköğretim 
Kurulu tarafından, istekte bulunan üniversitenin bi
rimlerinde en az bir eğitim - öğretim yılı için görev-
lendirilebilirler. Açık bulunan bir öğretim üyeliği kad

rosuna yapılacak atamada adayların niteliklerinde 
eşitlik olduğu durumlarda gelişmekte olan bölgeler
deki yükseköğretim kurumlarında toplam en az beş 
yıl bu şekilde veya kadrolu olarak hizmet yapan öğ
retim üyelerine öncelik verilir. 

BAŞKAN — Son kısmı anlayamadım. «Açık bu-. 
lunan bir öğretim üyeliği kadrosuna yapılacak ata
mada adayların niteliklerinde eşit olduğu durumlarda 
gelişmekte olan bölgelerdeki yükseköğretim kurum
larında toplam en az beş yıl...>( deniyor. 

Yani Ankara, istanbul, İzmir gibi bir yerde açık 
olursa, oraya öncelikle bu gelişmekte olan yerlerde
ki, yani doğuda bulunan üniversitelerdekilere mi ön
celik verilir? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (ihtisas 
Komisyonu Başkanı) — Evet Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Bunun tersi nasıl olacak? Buradan 
oraya gidecekler için nasıl olacak? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (ihtisas 
Komisyonu Başkanı) — Buradan oraya gidecekler 
için öncelik yok, oradan buraya gelirken var. Anka
ra'nın içindeki bir profesör buradaki herhangi bir 
üniversiteye eğer müracaat etmiş ise, aynı şekilde 
doğudan da bir profesör müracaat etmiş ise ve iki
sinin nitelikleri de aynı ise doğudan müracaat eden 
profesöre atamada öncelik verilecektir. Bir teşvik, 
doğuya gidişi teşvik için. 

BAŞKAN — Beş sene de orada kaldığı için? 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Komisyonu Başkanı) — Evet efendim. 
BAŞKAN — 40) ncı madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı?.. Yok, 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler,^ 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
41 nci maddeyi okutuyorum : 
Öğretim Üyesi İhtiyacının Karşıüaniması : 
MADDE 41. 
a) Bu kanun kapsamındaki tüm yükseköğretim 

kurumları, bir sonraki eğitim - öğretim yılı için çe-* 
şitii bilim dallarında^ duyduğu öğretim üyesi ihtiyacı
nı Yükseköğretim kurulunun belirleyeceği esaslara 
göre tespit eder ve içinde bulunduğu eğitim - öğre
tim yılının Ocak ayı sonuna kadar Yükseköğretim 
Kuruluna bildirir. Yükseköğretim Kurulu, bütün yük-: 
seköğretim kurumlaiının ya da yeni açılacakların öğ
retim üyesi durumuhu ve ihtiyacını Nisan ayı içinde 
belirler. 

b) Yükseköğretim Kurulu, yukarıda 
ihtiyacı karşılamak 

( f l 
amacı 

belirlenen 
ile, tüm yükseköğretim 
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'kurumlarında 40 ncı maddenin ikinci fıkrasına göre 
iki yıl çalışmış olanlar ile profesörlükte fiilen sekiz 
yılını doldurmuş olanlar ve rektör, dekan, enstitü ve 
yüksekokul müdürlüğü görevlerinde bulunanlar dı
şında ihtiyacı olan bilim dallarındaki öğretim üyele
rinin durumlarını inceler ve bu nitelikteki öğretim 
üyelerinin eksilmesi halinde hizmetin aksamayacağı-
na kanaat getirilen üniversiteleri tespit eder. 

Daha sonra, ihtiyacı olan üniversitelerle ihtiyaç 
duyulan öğretim üyelerinin miktarı ve nitelikleri, tes
pit edilen bu üniversitelere bildirilerek, ihtiyaç ma
halline gitmek isteyenlerin bildirilmesi istenir. İstek
li çıkmaz veya yetmez ise belirlenen üniversitelerde 
ad çekme suretiyle, Yükseköğretim Kurulu tarafın
dan ihtiyaç karşılanır. 

Bu şekilde belirlenen öğretim üyeleri yeni hizmet 
yerlerinde fiilen iki ders yılı çalışmak üzere görev
lendirilirler. Bunlar kendi kadroları ile ve özlük hak
ları kurumlarında devam etmek kaydı ile geçici görev 
yapacağı kurumun bulunduğu yer ve özeliklerine gö
re, varsa bu şekilde verilen ödenekleri çalıştıkları ku
rumdan alırlar. 

Bu suretle görevlendirilme tebligatı yapılan öğre
tim üyeleri yeni tayin edilen yere gitmedikleri tak
dirde müstafi sayılırlar. Bu şekilde müstafi1 sayılan
lar, bu hizmeti yerine getirmedikçe herhangi bir yük
seköğretim kurumunda tekrar öğretim üyeliğine ata
namazlar ve diğer kamu kuruluşlarında görevlendi
rilemezler. 

(BAŞKAN — Bu madde liste esas üniversitelerin, 
fakültelerin öğretim üyesi noksanlığının giderilımesdne 
cevap verecek maddedir. 
41 nei madde üzerinde söz almak isteyen var mı?.. 

'Buyurun efendim. 
lORAMİRAL NEJAT TÜMBR — Buradaki «iki 

ders yılı» Jbaresiimin bir yanlış manası olur mu? Çün
kü tariflerde «ders yılı» diye hiçbir tabıir kullanııtaadı. 

/BAŞKAN — Sömestr geçti hep değil mi? 
ORAMİRAL NEJAT TÜM'ER — Zaman ola

rak baktım efendim ben hiç bulamadım. Yüksek li
sanslın içerisinde hep iki yarı yıllık, dört yarı yılHık 
veya on yarı yıllık diye geçiyor. Tariflerin içerisinde 
«ders yılı» tabiri yok. Ya oraya bir «ders yılı» tabiini 
koymak veya bir veya ikü yıl demeli. «Ders» tabiri 
/burada bir yanlış manaya gelebilir md acaba? «tkıi 
yılı» diyelim, «dersi» kaldıralım, «ikü yıl», diyelim. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Mili Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — O sömestredir efen
dim. 

BAŞKAN — İki ders yüı demde bir sene demek.. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMıER — İki ders yılı 

demek bir yıl değil mi ©fendim? 
iBAŞKAN — Öyle mi, bir yıl mı kastınız? 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞ

LAM — Hayır «fendim, iki yıl kastediliyor, tam ıiki 
yıl. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMBR — Bakın nasıl 
yanlış anlaşılıyor. 

İBAŞKAN — O zaman ters anlaşılıyor. O zaımar* 
dört sömestr demek 'lazım. 

ıMİLLt EĞİTİM BAKANI HASAN, SAĞ^ 
LAM — liki ders yılı dört sömıestr efendim. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Şimdi yalnız şöyle 
ibir tabir kullanıyoruz : 19181 - 1982 ders yılları. Ya-
nıi 198.1 - 1982 ders yılanda filan üniversitede görev
lendirilecek. 4 sömestr, o not alma, kredi filan gibi 
şeylere tesir eden bir terim oluyor; ama şıimıdi üniiver-
ısiıtenin davetiyesinde öyle yazıyor; «1981 - 198)2 ders 
yılı açılış törenline teşriflerinizi..» O bakımdan 19811, -
1982 ders yılı, bu: Kasımda başlayacak, 31 Tem
muz 1982'de bitecek. 

ORAMİRAL NEJAT TÜlMlER — Efendim, ka
nun yapısı bakımından tanımların içerisinde hiç «ders 
yılı» tabiri geçmediği için arz ediyorum. Eğer «ders 
yılü'»'™ burada tanımların içerisine 'ilave edersek bir 
problem otoaız. Mesela ben 2 ders yıla deyince fiiıen 
2 yıl anlıyorum. 

/ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — 40 
ncı maddede biz bunu «eğitim ve öğretim yılu» diye 
adlandırmışız. Değişik ifadeler var Sayını Başkanım. 
Şimdi 40 ncı maddenlin <|b) fıkrasında, 3 ncü satırda, 
«en az bir eğitim - öğretim yıla için görevlendliriılıir-
'ler» deniyor. Burada bu «ders yılı» ifadesi değişik 
manada geldiği için.,. 

,BAiŞKAN — «Eğitim - öğretim yılı» demek la
zım. 

(ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Evet 
efendim, «Eğitim - öğretim yılı» demek laram. 

BAŞKAN — Evet, buyurun Sayın Bakan . 
IMİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞ

LAM — Sayın Başkanım, şimdi 2 tane statü var ya
saya göre; 40 ncı maddede geçidi görevlendirme, ki, 
(bir yıl için görevlendiriyoruz, diğeri öyle değil., öğ
renim üyesi ihtiyacının karşılanması sorunu var. Bu 
devaml'ı olarak kalmayı öngörüyor ve böylece 2 yıl 
mutlaka kalacak. Ancak bir öğretim yılıı mesela bu 
sene, 1981 - 1982. Nedeni; 1981 yılında başlıyor, 
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1982 yıîmda devam ediyor anlamını taşıyor kıi, bir 
senedir o. Sene hesabına göre bir. 1982 - 1983 öğre
tini yılını da içerisin© alırsa 2 yıl ediyor. Böylece bu
radaki lcasıt, «2 yıl» demıek suretiyle «2 ders yılı» 
yıl ölıarak alıyor ve 2 yıl orada kalması lazım. Aksi 
takdirde 40 ncı maddenin içerisinde mütalaa etmek 
dazım ki, 40 ncı maddede 1 yılı ifade ediyor, bu ge
çici görevlendirmede^ 

jŞiımdi bu sekilide 2 maddemin ayrımı, birisi geçici 
Ibirisi devamh görev anliaımını taşıyor. Bu 2 türlü söy
lenebilir; ya «2 ders yılı» denir, ya «4 sömestr» de
nir. Bütün doğudaki üniversite rektörleri veya aka
demiler derler k!i : «Bize geliyorlar, Ibir süre kalıyor
lar, aynıkyor, gidiyor. 1 sene biilıe kifayet etmiyor, 2 
yıl diyelim» Hükümetten gelen tasamda da böyle, 2 
yıl kastedilmiştir. 

iBAŞKAN — 2 yıl kastedilımişse «2 öğretim yık» 
desek daha doğru olmaz mı «2 ders yılı» yerine? 
Çünlkü böylıe bir tabir geçmedi. Mademki «bir öğre-
ıtiim - eğitim yılı» dedik 40 ncı maddede, bunda da 
2 sıene kalsın diyoruz, «2 eğitim öğretim yıiıı» diyıe-
llim. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Miii Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Hak'lasınız efendim. 
Çünkü 41 nci ımaddenıin (a) fıkrasında biz «eğitim 
öğretim yıla.» olarak demişiz efendim. Biinaenalıeyh, 
(bu «ders yılı» m aynı şekilde tashih edelim müsaade 
ederseniz. 41 nci maddenin (a) fıkrası «Bu kanun 
kapsamındaki tüm yükseköğretim kurumlan bir son
raki eğitim - öğretim yılı...» demiş. Binaenaleyh, 
«2 eğitim - öğretim yılı» diyerek bunu yukarıya in-
Hîbaık ettiririz efendim. 

'BAŞKAN — O halde (b) nıin 3 ncü fıkrası, «iBu şe-
'kide belirlenen öğretim üyeleri yenli hizmet yerlerimde 
fiilen dikir eğitim öğretim yılı çahşmalk üzere görevlen
dirilirler» şeklinde düzeltilecek. «Ders yılı» değil, 
«eğitim öğretim yılı.» 'Bu şekilde beraberlik sağlan
mış olur talbhierde, yanlış anlamalara da yer verlkne-
mıiş olur. 

Evet, başka efendim bu konuda söz isteyen?... 
'Buyurun Sayın Bakan. 

MtLLÎ EĞİTİM 'BAKIANI (HASAN SAĞLAM 
— Müsaade buyururlarsa Sayın Başkanım, çok mü
nakaşalı bir madde bu; 'büzde de çok uzun konuşmalara 
neden oldu. Sebebi, bu madde içellisine sonradan ek
lenen paragraf m içinde görülüyor. Kendi kadrolarıyla 
özlük halklarını kendi kurumlarında muhafaza ediyor
lar, Sayın Doğramacı ve diğerleri ve Anlkara, İstanbul 
Üniversitesi bunu ısrarla müdafaa ©derler. Fakat Doğu 
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'bölgesindeki rektörlerin bir kısmı «hayır» derler. 
«Bize gelecekse doğru dürüst gelsin, bizim kadrolara 
gelsin, bizde çalışsın; biz bunu kendi adamımız kabul 
edelim ve hizmet etsin. Simidi kendi kadrosunu (geride 
tutuyor, her şeyimi de geriden alıyor, özlük halklarını 
da; böylece bizde yine yarım gözle çalışıyor, tam ken
dini veremiyor.» Fakat ıbunun içinden de çıkmak müm
kün olmadı, gayet güç. Çünkü gayet güçlü olan öğre
tim üyeleri fazla kadroyla bu Batı bölgesinde veya 
gelişmiş bölgelerde bulunuyorlar; buralara gitmek fis-
'temiyorlar bir yerde. Onları memnun edebilmek içtin, 
«evet, sizin kadrolarınızı, özlük haklarınızı yerinde mu
hafaza ediyoruz.» diyelim. Mesela, Ankara'da, yer
leri açık bunların. Bunlar gidiyorlar, Doğu bölgesin-
'de hizmet ediyorlar, yine, tekrar dönüp geliyorlar. 
Şimdi Doğu bölgesinde çalışan diğer profesörler di
yor ki; «Bizim ne günahımız var? Biz de aynı statüm 
nün içerisindeyiz. O kadroyu boşaltıyorsanız, 'bize mü
saade etsinler, gelelim orada çalışalım.'» 

BAŞKAN — Ona da müsaade ©diliyor. 

MİLLt EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— 5 sene sonra müsaade ediliyor. 40 ncı maddede 
ufak bir şey var. Bu münakaşalı olan durumu... 

İBAŞKAN — Yalnız zamanla bu mahzur ortadan! 
'kalkacak. Yani kadrolar tespit edilip, bütün üniversi
telerin kadroları YÖK tarafından tespit edilip, ondan 
sonra her profesör olan, doçent olan muhakkak dışa
rıya tayin olunmaya başlayınca yavaş yavaş dolacak 
tabii bu. Hatta ben bunu sordum; doğu'daki de bu
raya gelecek. İşte onun için 'bir öncelik veriliyor.! 
Doğu'da 2 sene çalışmışsa, o da müracaat edebiliyor. 
O kaçıncı madde şjimdi hatırımda değil. Var o, 2 
sene diye, daha evvelkıi maddelerin birinde. Binaena
leyh, onlara da o takam tanımıyor. Şöyle oluyor. Me
sela Ankara'da kadro açık. Şimdi buraya yenli profe
sör olacak bir doçent müracaat ediyor. Doçentlik «mı-
tihanını da kazandı. Fakat bir de doğu'da, herhangi 
Ibir üniversitede 2 seıe çalışmış varsa o da müracaat 
ediyor. îşte ona öncelik veriiliyof, dış üniversitede 
çalışana. Yarii ona öncelik veriliyor. Binaenaleyh o 
'giderilmiş. Bu geçici görevlendirme oluyor. 

MİLLt EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
—' Şimdi buradaki geçici olmadığına, devamlı bir 
hüküm mahiyeti taşıdığına göre, bunu ilanııhaye kul
lanmakta da ısrar edebilirler ileride. Çünkü vaktiyle 
hiÇbir ayrıcalık getıirmıemdşjiz, başka bir hükme de 
bağlamamışız. 

'BAŞKAN — İşte tamamlanıncaya kadar, 'bu kad
rolar dolduruluncaya kadar geçici bir ıtedbii* bu. Ya* 



M. G, Konseyi fi : 7* İl * 10 * 1931 O : 1 

'rti buradan kesmiyoruz iMşiğini, gönderiyoruz, «orada1 

'2 sene çalış» diyoruz. Bunum' ne mahzuru var? lllla ora^ 
ya göndermekle burada kadrosunu muhafaza ederek 
'gitmesi arasında ne fark var? Anadolu'daki üniversite
ler de biraz fazla şey yapıyorlar gibi geliyor bana. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Ancak bu geçici madde değil asıl madde olduğu 
için, kullanılacak icraya gerek olacak. Eğer geçici 
maddede olsaydı, buyurduğumuz gibi belki bir mah
zur telakki edilmeyebilirdi. Bu maddeyi kullanmaya 
gayret edebilirler ve bu istüsmıar edilebilir ileride diye 
düşünüyorum., 

BAŞKAN — Sonra çok ağır bir hüküm de getiril-
•dî, dendi ki: «Bu suretle görevlendirilecek, 2 sene, 
gitmezse müstafi sayılacak ve müstafi sayılanlar her
hangi bir yükseköğretimi kurumunda tekrar bir öğre
tim üyeliği alamayacağı gibi, kamu kuruluşlarımla da 
görev alamayacaklar.» Özel sektörde ne yaparsa yap
sın. Binaenaleyh, gider oraya. Yani onun kadrosunda 
olsa ne olacak?.... 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
—* Bu gider, öbürü gitmez diye korkuyorum. Bunu 
istismar ederler, bundan faydalanırlar ve iladihaye 
bu maddeyi kullanabilirler diye bir endişem bu mad
dede değil; bu madde onlar için gayet kolay. Gitme
diği takdirde zaten hüküm de getirtiliyor. Bu madde 
omlar için gayet güzel. Halbuki öbür madde, buyurdu
ğunuz gibi, 2 sene, doçentlikte, profesörlükte, başka 
üniversitelere gidiş, gayet iyi bir hüküm. O hükmü 
(ikinci derecede kullanmaya gayret edip de, bunu ede 
aldıkları takdirde, dalima kadrolarını muhafaza eder
ler de bunu istismara giden bir madde halimde kulla
nırlarsa diye endişe ediyorum. Bu madde omdar içim 
ıgayet kolay. 

IBAŞKAN — Buyurum, 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL '(İhtisas 
Komisyonu 'Başkanı) — Sayın Başkanım, Sayım Ba-
kamımım buyurduğu gibi tabii geçici şekilde kullanı
lacak bir madde bu, 41 mci madde. Ancak me kadar 
süre kullanılacağı bilinemediği içim geçici maddeler 
bölümüne alınmakta da büyük sakıncalar doğabilir; 
İCT yıl mı kullamıılacak, 5 yıl' mı kullanılacak veya 3 
yıl mı kullamıılacak diye. Ancak, Sayım Bakanıma şu 
konuyu arz etmek üzere izninizle söz aidimi. Malum
ları doktora yapanlar yardımcı doçent olabilmek için 
mutlaka bulunduğu üniversiteden dışarıya gidecek. 
Buna ihtiyaç kalmadan yardımcı doçent olmak isti
yorsa mutlaka bir başka üniversiteye, doğuda kadro 
varsa doğuya gitmek zorunda. Orada doçent olabile

cek, orada doçent olduktan sonra profesör olmak 
için mutlaka yine bir başka üniversiteye gidecek. İki 
tür kan dolaşımı da var bunun yanında. Bir yardım
cı doçent olurken doğudaki üniversiteye, kadrosu boş 
olan yere... 

'BAŞKAN — Veya doğudaki batıya. 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhti

sas Komisyonu Başkama) — Veya doğudaki batıya. 
Öncelikle doğuya düşündüğümüz için, batı dolu. 

Ayrıca profesör olmak için de doğudaki bütün 
doçentler, zamanı gelmiş, boş kadroya atanmaları 
şartı Var, malumları. Ayrıca bir de gitmeyenler, un
vanlarını kullanabilmeleri için, malumları, iki yıl 
hizmet etmedikleri takdirde, unvanlarını kullanama
yacaklar dışarıda, ayrılmış olacaklar; bu nedenle, 
bunu takviye edicidir. Atamanın içimde mecburi 
hizmetten alınmış bunlar, atama usulleri içimde bu
lunmuştur. Belli bîr süre, çok acü bir süre kullanıla-
bilcek; ama ne kadar süre kulamıılacağı bilinmediği 
için, bu maddenin içime alınmış. Ancak ilerde de, 
çok acil durumlarda yine ihtiyaç olduğunda bu mad
deye başvurulabileceği düşünülmektedir, 

Arz ederim. 

IBAŞKAN — Buyurun, 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— «Esasları ve süresi YÖK tarafından kararlaştırılır» 
dendi mi, bu madde istendiği zaman kapanır, istendi
ği zaman devam edilir. Esasları, hangi branşlar ve 
nasıl devam edeceği hususu da YÖK tarafındam be
lirlenebilir, Bu maddenin istismarı böylece YÖK ta
rafından önlenmiş olur. 

BAŞKAN — Yani siz bu maddeyi geçici madde 
olarak mı koyalım diyorsunuz? 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Hayır efendim, aynı madde olsun. Bunun süresi 
ilamihayet. kullamıılmasım, istismar edilmesin' diye bir 
noktayı nazarım vardı. Bunun o zaman YÖK'ün 
karanına bırakalım!- «Maddedeki bu hükmün süresi 
ve esasları YÖK tarafından tespit olunur.» dedik 
mi, o zaman 2 sene mıi, 3 sene mi olacaktır, yeni sta
tüler, İhtisas Komisyonu Başkanımızın arz ettikleri 
gibi onun sürelerini de YÖK tespit edebilir, esaslarını 
da tespit edebilir; hangi branşları ve nasıl olabilece
ğini öyle bir branş vardır ki, kısa zaman' bekler, 
bir sene sonra belki biter, birisi vardırki 5 sene, 6 
sene de bitmeyebilir; «'Esaslarımı ve süresini YÖK 
tespit eder» maddesini getirirsek, İstismar yapamaz
lar ve asıl madde olarak muhafaza edilebilir diye 
düşünüyorum. 
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ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven- I 
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Üniversitelerin ihti
yacı mevcuttur, Yükseköğretim Kurulu hangi üni
versitenin ihtiyacı var, hangi üniversiteye kimlerin 
gideceğini tayin edecektir, yani YÖK işletecektir 
bu maddeyi, Yükseköğretim Kurulu, diyor. I 

(BAŞKAN — Öyle. 
'«Yükseköğretim Kurulu, yukarıda belirlenecek 

İhtiyacı karıkmak amacıyla tüm yükseköğretim ku
rumlarında 40 ncı maddenin 2 nıci fıkrasına göre 2 
yıl çalısmus olanlar ile profesörlükte fiilen 8 yılını 
doldurmuş olanlar ve rektör, dekan, ensıtiltü ve yük
sekokul müdürlüğü görevlerinde bulunanlar dışında, 
ihtiyacı olan bil'im dallarındaki öğretim üyelerinin 
durumlarımı inceler ve bu nitelikteki' öğretim üyele
rinin eksilmesi halinde hizmetin aksamayacağına ka- I 
naat getiren üniversiteleri tespit eder.» 

YÖK tespit edecek. 
ı«Daha sonıra, ihtiyacı olan üniversitelerle ihtiyaç 

duyulan öğreltim üyelerinin miktarı ve nitelikleri, 
tespit edilen bu üniversitelere büdiriferek, ihtiyaç ma
halline gitmek isteyenlerin bMrilimesi istenir. İstek
li çıkmaz veya yetmez ise belirlenen üniversitelerde 
ad çekme suretiyle Yükseköğretim Kurulu tarafından 
İhtiyaç karşılanır.» 

Yine Yükseköğretim Kurulu tarafından karşıla
nıyor; yani o yapacak zaten bunu. I 

MÎLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Bunu ifade ediyor Sayın 'Başkanım, ibu 40 ncı I 
madde ile irtibatı 'bir sene ve kendi içerisinde olan 
durumları lifade ediyor ve açıklık getiriyor, görevlen- I 
dirilen öğretim üyelerinin ne zaman ve nasıl yapıla
bileceğini de söylüyor. Ancak, madde bu sekiyle ye
ni hizmet yerlerindeki fiili Hizmet sürelerini ve gitme 
esaslarını tam belirleyici bir açıklık getirmiyor diye 
düşünüyorum. Eğer ı(b) paragrafına 'bir açiklık geti
rip, «'Bu sistemin devam süresi ve esaslarını YÖK I 
tespit eder» gibi tbir küçük çıkma ile İlave yaparsak I 
daha açık iiiflade etmiş oluruz, 

'BAŞKAN — Ama zamanını tespit eitti, o zamana I 
kadar da karşılanamadı, ne olacak bu sefer? Bu elas- I 
tikiyet sağlar, YÖK'ün elinde bu elastikiyet var. İş- i 
ite ıbu üç sene, dört sene, 'beş sene 'bittiği zaman zaten I 
bunu işletmez; varsa ne diye ıbunu işletsin? YÖK'ün 
elinde bu. 

Buyurun. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Da
ire Başkanı) — Sayın Başkanını, 'bu zaten YÖK'ün I 
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elinde. İhtiyacını tespit edecek ihtiyaç duyan üniver
siteler, müracaatını YÖK'e yapacak, müracaatını 
gönderecek, üniverslitderden talepte bulunacak. O 
YÖK'e 'bildirecek, YÖK 'buna karar verecek. Eğer 
o ihtiyacı YÖK uygun bulmamış ise zaten onu gön
dermeyecek. 

Ancak maddede (b) nin 3 ncü fıkrasında bir «ge
çici» kelimesi var, ona lüzum yolk. «Geçici» kelimesi 
devamlı olarak rahatsızlık verir. 

'BAŞKAN —«... Devam etmek kaydıyla görev ya
pacağı kurumun bulunduğu yer ve özeliklerine gö
re...» diyorsunuz yani «geçici» oradan çıksın diyor
sunuz? Sonradan ilave edilmiş zaten «'geçidi görev.» 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Da
ire Başkanı) — O giden kişSye de rahatsızlık "verir, 
üniversiteye de rahatsızlık verir, geçici gelmiştir der, 
2 sene ile kayıtlamıştır.. 

IBAŞKAN — «Bunlar kendi kadrollarıyla -ve öz
lük halkları kurumlarında devam etmek kaydıyla gö
rev yapacağı kurumun bulunduğu yer ve özelliklerine 
göre, varsa 'bu şekilde 'verilen ödenekleri çalıştıkları 
kurumdan alırlar.» 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Da
ire Başkanı) — «Geçici» kelimesi gereksiz. 

BAŞKAN — Zaten yukarıda söyledik, her halk
ları mahfuz. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yalnız 
bu «geçici» kelimesi :bunun için kopmuş. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (MİİUİ Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Şu 'bakımdan kon
du efendim: özlük haklariinı karşılasın. Kendi üni
versitesinde, mesela, İstanbul'da şu şu maaş ve öz
lük hakları var. Kailktı gitti Elazığ veya Erzurum Üni
versitesine, 'burada, bölgenin özelliğine ve üniversite
nin kendi özelliğine ait Istaribul'dakinin dışında 'zam
lar varsa, 'bunları da alabilsin diye «geçici olarak gö
rev yapacağı» dedik, o bakımdan «geçici» yi koyduk. 
Kaldı ki, «geçidi» lafı 'bilakis ıgönüllü gidecekler için 
efendim. Bunların içinde gönülü de vardır. «Gideyim, 
oradaki üniversitede ilmimi falan orada da göstere
yim, orada da lalboratuvar kurayım» diyebilecek in
sanlar da Vardır tabii bunların içinde. Binaenaleyh, 
onlara da bir nevi garanti : «Sen İki sene gideceksin, 
ikÜ sene burada doğru dürüst çalış, üniversitenin bu 
bölümünü kur, işlet ve geri dön» ibaresini taşıyor 
efendim bu. O bakımdan, «geçici» yi koymaktaki 
maksadımız bu idi. Geçici olarak görev alıp gittiği 
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yerde de oranın 'haklarına müstahak olsun, özellikle
rine, özel özlük haklarına, özel ödeneklere müstahak 
oilsun diye (koyduk efendim. 

HÂK'IM TUĞQBNBRAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAIK (Hukuk llşlori, 'Kanunlar ve Kararlar Da
ire 'Başkanı) — Sayım fiaşlkanım izin verir misiniz, 
yukarıdan arz ediyorum. «Bunlar kendi kadrolarıyla 
ve özlük 'hakları ikurumlarında devam etmek kaydıy
la ıgeçici görev yapacağı kurumun bulunduğu yer ve 
özelliklerine göre, (geçiciyi okumadan arz ediyorum) 
kaydıyla görev yapacağı kurumun bulunduğu yer ve 
özeliklerine göre, varsa hu şekilde verilen ödenekle
ri çalıştıkları kurumdan alırlar» dediğimiz zaman da 
zaten ahırlar. 

BAŞKAN — Tabii alırlar. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Da
ire Başkanı) •— «Geçici» kelimesini koyduğumuz za
man geçici görev yolluğu da alırlar. O (kelimeden fay
dalanır, 6245 sayılı Yasanın kapsamına girerler. 

'BAŞKAN — Ben geçüoi görevle geldim diye her 
gün bir de yevmiye alırlar. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAIK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Da
ire Başkanı) — Ne alacağını söylemlişiz zaten, demi
şiz iki: «Kadroları itle ve özlük haklarıyla ilgili.» Kad
ronun da özlük haklarıyla ilgili olanı e'skii yerinden 
al; onun dışında görev yapacağı yerin özelliklerine 
göre 'bazı şeyler varsa onları da al demişüz.» Görev 
yaptığı yerden, yani gittiği yerden... 

v BAŞKAN — «... Kaydıyla görev yapacağı kuru
mun...» 

HÂKİİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Da
ire Başkanı) — Sayın Başkanım, «görev yaptığı» ke
limesi doğrudur, «yapacağı» değil. Görev yaptığı için 
alacak zaten, «yapacağı» değil. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMıER — Sayın Başka
nım, son satırdaki «çalıştıkları» kelimesi yerine aca
ba «çalışacakları kurumdan alır» desek daha açık 
mana geçirmez mi? 

BAŞKAN — «Bunlar kendi kadrolarıyla ve öz
lük (halkları kurumlarında devam etmek kaydıyla 
- eski kurumları - görev yapacağı kurumun bulun
duğu yer ve özelliklerine göre, varsa bu şekilde ve
rilen ödenekleri (bir «de» ilave ederek) de çalıştık
ları kurumdan alırlar.» «Geçiciyi» silersefc ve şura
ya da «... ödenekleri de çalıştıkları kurumdan alırlar» 
dersek mesele kalmaz. 

HÂKJÎM TUĞGENERAL MUZAFFEJR BAŞ-
KAYNAIK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Da
ire Başjkanı) — O zaman «geçici» kelimesi çıkarılmış 
oluyor, ıgeçici görev yolluğu şeklinde anlaşılması ön
lenmiş oluyor. 

BAŞKAN — Evet, geçüoi görev tabirine girer, ba
karsınız Iher igün geçici görev yolluğu alır, iki sene 
süreyle. 

O halde o fıkrayı şimdi hu şekliyle bir defa daha 
okuyunuz : 

ı«Bu şekilde belirlenen öğretim üyeleri yeni hizmet 
yerlerinde fiilen ikıi eğittim 'öğretıiim yılı çalışmalk üze
re görevlendirilirler. Bunlar 'kendi kadrolarıyla ve öz
lük hakları 'kurumlarında devam etmek kaydıyla gö
rev yapacağı kurumun bulunduğu yer ve özelliklerine 
göre, varsa bu şekilde verilen ödenekleri de çalıştıkla
rı kurumdan alırlar.» 

BAŞKAN — Tamam, daha açık oldu. 
41 nci madde üzerinde başka söz liısteyen?... 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Çok özür dilerim Sayın Başkanım, müsaade eder
lerse ben diğer maddeleri de 'buldum, bununla bir
leştirmekte yarar görüyorum. 25 v© 26 ncı maddeler
de profesör ve doçentlerin atama esasları var, zatıâli-
ntiz de buyurdunuz. Burada'ki esaslarla hu kadroların 
Öncelikle dolmuş olması lazım gelir, yanıi 41 nci mad
dede Yükseköğretim Kurulu yukarıda belirlenen İh-1 

'tiyacı (ki, 40 ncı maddenin (b) 'bendim© göre) doçent
liğe atama ve profesörlüğe atamadaki maddelere d© 
atıf yapılırsa sanıyorum ki, tereddütler kalkacak ve 
hüküm tam yerini bulabilecek. 

Eğer okursam 41 - ı(b)'yi; «Yükseköğretim Kuru
lu, yukarıda belirlenen ihtiyacı (karşılamak amacıyla 
madde 25 ve 26'ya göre öğretim üyeleri ihtiyacınım 
karşılanamaması halinde 'tüm yükseköğre'tim kurum
larından...» diye devam ©der. 

(Birinci şart, mutlaka onlarla karşılanacağı. Bura-' 
da bunu belirlemek lazım diye düşünüyorum'. Böyle
ce, tekrar arz edeyim müsaade buyurullursa, «Yüksek
öğretim Kurulu, madde 25 ve 25'ya göre öğretim 
üyesi ihtiyacının» karşılanamaması halinde tüm yük
seköğretim ikurumlarında 40 ncı madde...»; düye alıttakü 
hüküm devam ediyor. 

Böylece hu maddede temel unsur, 25 - 26'ya göre 
öğretim üyesi İhtiyacının karşılanması, maddenin ba

şıdır efendim, zaten 41 Un karşılanması böyle olacak, 
25 - 26'dan mutlaka karşılanacak; bununla karşılana
madığı sürece ve ilk dönemlerde, ük yıllarda bunun 
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gibi bir yemi sistem getiriliyor unsuru, zannederim da
ha iyi talhkim edilebilir bu 'hüküm tiçinde. 

BAŞKAN — Evet, ne diyorsunuz? 
KURMAY AUBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

(Komisyonu Başkanı) —Sayın Başkanımı, Sayın Baka
nımın buyurdukları gibi sadece 25 ve 2'6 ncı maddedeki 
öğretim üyelerinin atanmaları değil, daha başka yer
lerde de serpiştirilmiş ve buna zorlayıcı maddeler var. 
örneğin; unvanların korunması bölümünde. Tadat 
edersek hata yapmış olabiliriz diye arz ettim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Çok ıstıraplı bir madde. Gitmek istemiyorlar. 

BAŞKAN — Yalnız, şlimdi 25 nci madde «Doçent
liğe Atama», '26 ncı madde «Profesörlüğe Yükselme 
ve Atama» dır. 'Bu lise, «öğretim Üyesi Ihtiyacumn Kar
şılanması» maddesidir. 

IŞimdli, doçentliğe atamada üniversitede yer değiş
tirmek mecburiyeti yok. yardımcı doçentlikte var. Ya
ni, 25 ndi maddeye göre karşılayamayız. Çünkü, aynı 
üniversitede yardımcı doçent doçent olabilir. Doçent 
olduğu zaman 'tayin olmuyor. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Yalnız «açık 'kadrolar» denmiş, arada açık kadro
su bulunacak.: 

BAŞKAN — Zaten, ona 'atamayı yapacak, bu do
çentliğe. 

İBakın ne diyor 25 nci maddede : «Bir üniversite 
'biriminde açık bulunan doçentlik, isteklilerin başvur
ması için rektörlükçe ilan edilir. Müracaat eden aday
ların durumlarını incelemek üzere rektör tarafından, 
varsa biri ilgili birim yöneticisi, en az biri de o üni
versite dışından olmak üzere üç profesör tespit edilir. 
Bu profesörler, adaylar hakkında ayrı ayrı mütalaala
rım rektöre bildirirler. Rektör, bu mütalaalara da
yanarak, üniversite yönetim kurulunun görüşünü de 
aldıktan sonra atamayı yapar., 

Doçentliğe atamada aşağıdaki şartlar aranır : Do
çentlik unvanını almış olmak. En az üç yıl bir yüksek
öğretim kurumunda yardımcı doçentlik kadrosunda 
çalışmış olmak.» 

Binaenaleyh, bunu biz doçent olduğu zaman başka 
•bir üniversiteye atamıyoruz, yardımcı doçent olurken 
atıyoruz. Eğer, herhangi bir üniversitede 'doçentliğe ta
lip olmuş ve imtihanı da kazanmış, bu 25 nci mad
deye göre kazanmış kişiler varsa, zaten onlar elbette 
olacak. Ona rağmen karşılanamadı ve bu müracaat
larda var ise, «Hayır «iz yapmayacaksınız, ben. dı
şardan getireceğim» diyebilir mi? Diyemez, değil 
mıi? 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— İlan edecek, isteyenler müracaat edecek. 

'BAŞKAN —' Onunla karşılıyorsa, zaten 41 nci 
maddeyi çalıştırmasına gerek yok artık. O zaman 
niye bunu çalıştırsın? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Mili GüvenT 

lik Konseyi Genel Sekreteri) — 41 nci madde Sayın 
Başkanım, biraz evvel de Evcil Albayın ifade ettfiği 
gîbi, bugünkü, bu açığın çıktığı andaki durumun hal
li için derpiş edilmiş 'bir maddedir. Bazı üniversiteler
de, bilfarz göz bölümlünde, beş 'tane profesör var, 
kadrosu ise 'iktidlir. Buna mukabil diğer üç tane üni
versitede lise, üç tane göz mütehassısı yoktur, yahut 
gözcü vardır da, göz hocası yoktur. Şimdi, bunun 
manası bu. 

Bu kanun çıkar çıkmaz, oturacaktır, bütün üni
versitelerim İhtiyaçlarını tespit edecektir. Gelecek, on
dan sonra üniveristelerin kadrosunu da tespit edecek, 
hangi üniversitede fazla var, şu kadar. Hacettepe Üni
versitesinde üç tene fazla var, bilfarz, deyecek ki, 
beş kişidir, iki tane fazla var, «Sizden üç kişiyi ala
cağım, bir tanesini falan yere, bir tanesini falan yere, 
bir tanesini falan yere yollayacağım. Kimler istekli?» 
İstekli yoksa beşi arasından kura çekecek, çıkanlara 
«Buyur git» diyecek. 

(Binaenaleyh, bu, YÖK'ün ilk teşekkülü ve bu ka
nunun ilk tatbiki sırasımıda üniversiteler arasında mev-
cu't öğretim üyelerimin muvazenelendirilmesinıi öngö
ren bir şeydir. 

ıBAŞKAN — Sonunda da olabilir; sekiz sene 
sonra, on sene sonra da böyle bir durumla karşıla
şılabilir; mesela ayrılmalar olur. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Mili Güvene 
lik Konseyi Genel Sekreteri) — 10 sene sonra pek 
olmayacak, çünkü 25 - 26 ncı madde işleyecek, yeni 
profesör, yemi doçentlerin atanması o maddeye göre 
olacak. 

IBAŞKAN — Ama İmtihanı kazanamayan olur; 
girerler imtihanı kazanamazlar, yine açık kalır. Yani 
o maddenin, 41 nci maddenin kalmasında yarar var 
demektir, her zaman kulanabliriz. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri!) — Olur tabii, birikim 
olun Ama esprisini böyle kabul etmek lazım gelir. 

BAŞKAN — Esas o; ama ileride de böyle du
rumlarla karşılaşmak mümkün olabilir, 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Müsaade ederseniz efendim, herhalde ben maru
zatımı tam arz edemedim, 
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'Efendilim, 'bu maddeye bu şekliyle bir 'itirazım I 
yok. Ancak beş tane profesör veya doçent açık; bu I 
doçentlerin beşlimi de doldurmaz başjka yolla, beşini I 
de bu yolla almaya çalışabilir. I 

BAŞKAN — Olmaz. Öyle şey olur mu? Neye I 
yapsın? I 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
Göndermemek için; gitmiyor efendim, yani gitme
yeceklerdir. Bu kadroları, diğer maddelerden de is- I 
tifade 'ile doldurmamak suretiyle açık verdik; böyle, I 
geçici kadrosunu muhafaza, ki bunu çok istismar et- I 
tiler efendim1; bunu gayet iyi biliyoruz... I 

BAŞKAN — Ama onlar öyle değildi. Onlar gi- I 
diyor, geliyordu uçakla. Bu öyle değil ki. I 

IMİLLİ E Ğ M M BAKANI HASAN SAĞLAM 
— 'Bu geliş şekl'ine göre arz ediyorum efendim. Şim- I 
di bu geliş şekl'ine göre, Sayın Başkanım, yaptığımız I 
münakaşalarda gördükfci onlar 'içim çok güzel madde
ler var; 26 racı madde diğerleri falan. Bunların hep- I 
s!i çolk güzel, onlarım işletmek listedilkieri, prim yoluy
la; bundan başkasını hiç 'işletmediler. I 

BAŞKAN — Ama, o dediğiniz Üniversiteler- I 
arası Kuruldu. Şimdi YÖK yapacak bunu. I 

MİLLÎ EĞMM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— YÖK liçiın de aynı şeyi (istediler. Onlar' bu madde- I 
den bahsediyorlar. Kullanılamaz şekle getirmek is
tediler, Şuna müsaade ettiler ve dediler k'i, her ta- I 
rafa gitsinler profesörler, doçentler, öğretim üyete- I 
d, ancak kadrolarım devamlı muhafaza etsinler ve I 
şu hükmü işletelim dediler. Diğer maddelerin hiçbi- I 
risti'nti İşletmek ficin bir şey yapmadılar; gayret içeri1- I 
sinde olmadıkları; gibi karşısına çıktılar. I 

Şimdi, ben bunların Üçlerine girince, bunun içe- I 
ris'inde şunun işletilmesinin gerek! olduğunu iyi bin I 
l'iyorum. Bu sebeple bu hüküm İşler, gelecek senede, I 
10 sene sonrada belkıi, İhtiyaç olur, o da olur. An- I 
cak, buma ihtiyaç halinde, İkinci derecede ihtliyacı-
mız olsun diye, ben önce atayarak gönderelim, ihti- I 
yacı onlarla karşılayalım. Karşılamak için diğer I 
maddelerle, ne varsa gayret sarf edelim. Sonra, doli- I 
duramazsak, gerçekten o da olmayabilir ve beş pro-* I 
fesör açıktır, itoM atamayla dolacaktır, üç tane da
ha vardır, 3'ünü de bu yolla atayalım. Öncelikle bu- I 
mı alalım diye ben o maruzatta bulunuyorum. IBöy- I 
lece onları 5 sene, 6 sene, 10 sene, orada çalıştıralım. I 
Ondan sonra baktık ki yine dolduramıyoruz, bura- I 
daküleri geçici olarak gönderelim, bu maddeyi çalış- I 
tıralım o zaman, İşte onun 'için (ben 25, 26'yı bul- I 
dum, başka madde de konabilir) «Yükseköğretim Ku- 1 
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rulu, madde 25 - 26 ve diğerlerine göre öğretim üye
leri ihtiyacı karşılanamaması halinde» diye teklifimi 
arz ettim. Bu suretle de 'bu bitsin diye bu geçidi 
maddeyi ele alıyorum; asıl madde olarak kalsın... 

BAŞKAN — Yalnız 25 nci maddeyi buraya ya-
zamayız, «karşılanamaması halinde» diye, 

İMİLLt EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Başka maddeyi yazarız efendim, hangisi ise, ben 
tam bulamadım. 

BAŞKAN — Çünkü 25 nci madde zaten üniver
sitenin içinde, bizatihi içinde oluyor o olay. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Dışında efendim. 

IBAŞKAN — Yok, hayır. Yani yardımcı doçent
ler müracaat ediyorlar, doçent olacağız diyorlar ve 
o üniversitenin içinde yapılıyor o 'imtühan. öyle olun
ca zaten orada kalıyor, başka yere gitmiyor, 

Şimdi doçentlik için imtihan açılmış diyelim bir 
üniversitede, Erzurum Üniversitesinde. Kaç tane öğ
retim üyesine İıltÜyaç var? 3 tane., Doçentliğe müra
caat edenler de 5 tane, 6 tane; kaç kişi ilse. Şimdi, 
sizin dediğiniz şiöyle olur: Hiç biirisinli muvaffak -
kılmazlar - 'böyle bir şey düşünülemez tabii yani dı
şarıdan bir doçent göndereceğim1 oraya diye bu im
tihanlarda muvaffak kılmamak; olabilir mi böyle 
bir şey? Akla gelmez. Başka ne olabilir? Hakikaten 
o 3 yerine 2 klişi kazanır, 1 tane boş kalır. 2'yİ za
ten oraya öğretim görevlisi olarak vermek mecburi
yetinde; zaten o öğretim görevMsiydi yardımcı do
çentken. Doçent oldu, evleviyetle tabii şimdi öğre
tim üyesi yine. Ne oldu? 1 'tane açık kaldı. Şimdi 41 
nci maddeye göre yok artık, orada bulamadı, başka 
üniversiteden soracak, «buranın açığı var, var mı 
talip» diyecek. Yoksa, kura çekmek suretiyle oraya 
gönderecek. 

iBunu nasıl suiiistıimial eder? Ben bunu anlayama
dım, 

İMİLLt EĞİTİM 'BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Efendim, bunun suiisıtimalli değil, bu maddeyi. 
Öbür taraftaki kadroları YÖK düzenler; fakat, öyle 
kadrolar ühdas eder, ki bazı yerlerde tahditler koy
duk, yenliden icat ettiler daha önce... 

BAŞKAN — Tabii bu yok!, olmayacak artık. 
MİLLİ EĞİTİM «BAKANI HASAN SAĞLAM 

— Burada kadrolarını genişletmek suretiyle yapabi
liyorlar. Yani bizim ileride... 

BAŞKAN — Ama üniversiteler kendileri' yapıyor
du da onun için yapıyorlardı. 
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,MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Efendimi, yine yapacaklar, yine bunun yolunu 
multlaka bulacakla»" ve bettim endişem, bu YÖK'de-
kıüerin hepsinin arasına gireceklerdir. Bunun için 
kadroları genişletecekler, oraya vermeyecekler yıllar 
yılı, bu sefer doçent de yapmayacaklar fazlasıyla, ora
lara göndermıemek 'için.,. 

BAŞKAN — Faydası ne olacak bunıa? 
İMİLLt EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— Kendileri geçici olarak oraya gidip buradaki kad
rolarını muhafazaya gayret edebilecekler diye endişe 
ediyorum, 

İBAŞKAN — Hayır, gitmek mi iyi onlar içki, 
bir yerde kalmak mı 'iyi? Yanii 2 sene için bir yere 
gitmek onların lehine mi? 

IMİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Lehine değil efendim. 

BAŞKAN — O halde, ne diye bunu tercih etsin
ler? 

.MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM, 
— Lehime değil Kendi doçentlerini, profesörlerinii 
oraya göndermemıek için, onlara sahip çıkabilmek: 
için, bir yerde kadrolarını muhafaza etmeyi çdk 
itişi arzu ediyor* Hiçbirisi, hiçbir profesör görmedim, 
ne doçentindi, ne asistanını kendisiınden çıkarmaya 
çalışsın. Kadroları muhafaza ettirecek, 2 sene çalış
tıktan sonra tekrar geri alacak. Bunun bir mahzuru 
yok, za'tıalinizin de buyurduğu gibi. 

BAŞKAN — Bunun bence mahzuru yok. Çünkü, 
YÖK şimdi oturacak, (biliyorsunuz, bütün üniversi
telerdin kadrolarım tespit edecek. Kaç tane kadroya 
ihtiyaç var. Bu söylediğiniz bazı üniversitelerdeki 
fazla kadroları azaltacak; olmaz diyecek, senide şu 
kadar öğreCim üyesi kafi. Kadroyu tespit ettikten 
sonıra artık o kadroların fazlalarını yedirecek, öbür 
taraflara yedirecek. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Hiç zannetmem. Eğer öyle bir... 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efendim, 
ben 'de 'Sayım Bakan gibi biraz endişeliyim şahsen. Bu
nu niye yazıyorlar öyle ise, ne lüzum var bunu koy
maya? 

BAŞKAN — Nasıl gönderecekler o zaman, koy
mazsa? 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Hayır, 
niye kadroları muhafaza ediyorlar? Ne olacak? İste
diğimiz zaman istediğimiz yere adam tayin edebil--
yorsak, oradan da alır oraya tekrar tayin ederiz. Ni
çin kadrolarını muhafaza ediyorlar? 
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İBAŞKAN — Şimdi İstanbul1 Tıp Fakültesimde, 
fazla yok, 'kendi öğretim üyeleri var, kafi; fakat, 
başka yerde de ihtiyaç var. Oradan alıp da oraya 
göndereyim diye yapıyor, İlla fazlası değil. Üniver
site profesörlerinin İçinden, kadro içinden olanı da 
gönderilebilecek. Bunu yapmazsak hiç kimseyi gön
deremez o zaman. Fazlalarını değil, illa fazlaları de
ğil... 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) —• Evet, 'illa değil Sayın Baş
kanım. örneğini, iki tıp fakülitesiinde 10 tane aynı cins 
öğretim üyesine ahtüyaç var. Birinde 10 tane var, bi
rinde 3 tane var. O fazla yedeği, gerekiyorsa bu 
yöntemle 4'ünü bu tarafa almayı öngörüyor., 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Alsın, 
alma'ya bir mani yok. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Ama.kadrosu var, onası 10, 
diğer tarafta da... 

iBAŞKAN — Kadrosu zaten orada, o lö'dan 
da aflıp verebilecek. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Evet Sayım Baışkanim. 

BAŞKAN — Diyecek ki diğerlerine, sen biraz 
fazla ders ver... 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER !BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Karanlar 
Daire Başkanı) — Orada kalan hocaların ders yükü
nü artıracak, fazla kalan hocayı, zaten yıllık ihti
yaç için alacak. Madde metninde de bir sonraki yıl 
için diye başlıyor ve süresini de 2 yıl olarak tahdit 
etmiş. Burada fazla olan öğretim üyesi değil, bura
daki öğrettim üyeleri kadrolarını tamamen doldura
cak. 

BAŞKAN — Fazlası diye bir laf geçmiyor bura
da.. Böyle fazlalarını göndermeyecek, İcap ederse 
kadro içindeki öğretim üyelerini de görevlendire
bilecek. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ i(Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Gayet tabii o dia var 
efendim. 

Kaldı ki, bir husus daha var Sayın Milli Eğittim 
Bakanının endişesini telafi edecek. Doçentlikten pro
fesörlüğe yükselmek, yükselenin aynı üniversitede kal
ması suretiyle mümkün değil. 

BAŞKAN — Zaiten 'gidecek. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Mutlaka tayin ola
cak. Doçent, profesör olunca, 25 noi maddenin, 26 
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»ncı maddenin şümulüne girip tayin olacak mutlaka. 
Üniversitesinde kalamaz artık. 

BAŞKAN — Sonra bunun hesabını da yaptık, 
emeklilik 67 yaşına indiği zaman 167 kişi emekli ola
cak. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Ben bumda bir mahzur göremiyorum bu konuda bura
ya bir fıkra ilavesi diye teklif ettim, açıklamaklar biraz 
genişçe oldu, ilave 'edilmesi.... 

BAŞKAN — Ama siz onu ibana söyleyin, «filan 
yere şunu ilave 'edelim» deyin. 

İM İLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Arz ©deyim. 

41 «b» de şunu ilave etmeyi uygun buluyorum. 
Yanlış da olsa, 25 - 26'yı, 'tam İbareyi bulsun için 
tekrar arz ediyorum : «Yükseköğretim Kurulu madde 
25 - 2'6'ya göre öğretim üyeleri ihtiyacının karşılan
maması halinde yukarıda belirlenen ihtiyacı karşıla
mak amacıyla...» Cümle devam ediyor. 

BAŞKAN — 'Bu 'bilakis ters işler. Vazifelendiril-
diği zaman, «Siz evvela ötekini işletin, işletmediniz 
onu, evvela onunla karşılayın, ondan sonra ben gide
yim. 2 sene beni niçin gönderiyorsunuz» diyecek. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
'Bu hem YÖK'ü göreve sevk edecek, 'hem... 

BAŞKAN — Hayır, şıimıdi burada, 26'ya 25'e 
öncelik veriyorsunuz; 'tamam, zaten onu yapması la

zım ya, karşılamadığı halde eğer yaparsa, itiraz edecek; 
«Beni niye 2 seneliğine Erzurum'a veya Van'a gönde
riyorsunuz, ısliz evvela bunu işletin, bir imtihan daha 
açın, profesör yapın, doçent yapın, ondan sonra ol
mazsa iben gideyim» diyecek. Halbuki bunda ımıec-
'buren gönderecek. Yani 'benim anlayamadığım şu : 
Bir profesörün dışarıya gitmesi Van'a gitmesi onun fe
thine mi aleyhine mi; İstanbul'dan kalkıp Van'a gitme
si, 2 sene için?... 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Tabii aleyhime... 

IBAŞKAN — Aleyhine ise, ister mi?.., 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
'Biz gitsin 'işitiyoruz. Burada zorlama hüküm getirme
ye gayret ©diyoruz ki gitsin. Gitmiyorlar çünkü. 

BAŞKAN — Gidiyor işte bununla. Bunda mecbu
ri gidiyor, 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Bininci planda bunu alalım, 'bu hükmün içinde. Bu 
'hükmü sanki birinci planmış gibi göstermeyelimi; be-
n'im endişem bu, 
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BAŞKAN — Birinci plan diye bir şey deınemiş ki 
burada kanunda öyle bir şey yok. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Hüküm yalnız başına..^ 

BAŞKAN — Daha evvel geçti, 26 ncı maddede, 
profesörlüğe yükseltilmede, doçentlik unvanını al
dıktan sonra en az 3 yıl üniversitede olmak üzere 5 
yıl çalışmış olacak, şu olacak... 'Profesörlük kadrosu
na atanma geliyor : «Açık profesörlük kadrosuna yu
karıdaki şartları haiz doçentlerle bir 'başka üniversite
de en az 3 yıl hizmet etmiş profesörler atanabilirler.» 
Yani profesör olduğu zaman başka bir yere gidecek; 
fakat oraya giderken başka bir üniversitede 3 yıl çalış
mış olan varsa o da gelebilecek. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Yüksek tensiplerinize bağlı. 

BAŞKAN — Yani bunda ben bir şey görmedim. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — 'Efendim, bunun bir 
diğer maksadı da, üniversitenin değerli hocalarını mu
hafaza ve aynı zamanda onlardan istifade etmektlir. 
Yoksa, «G'ideceksin; belirsiz bir zaman için gidecek
sin» deyince, i'süiıfa eder. 

BAŞKAN — Kurayı çektik; Siyamii Ersek gibü bi
risine çıktı... Gider mi şimdi efendim? Kadrosunu mu-
'hafaza ötmeden gönderirsen oraya, (istifa edecek. Bi
raz da bunun mahzuru var; açık konuşalım. Tabii ki, 
Batı'daki üniversiteler bunu isteyecektir. Bir daha zor-
lasak gelmesi mevzubahis değil onun; Çünkü tespit 
edildi mi kadrosu; bitti; orada kalacaktır. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Sayın Başkanım, madde aynen muhafaza ediliyor da, 
onu hiç düşünmüyorum. Bu şekil aynen kalsın; fakat, 
bunu birinci derecede kullandığımız takdirde, her grup 
böyle istismar edip, kadroları da, kendi kadrolarımda 
açık tutabilir. Küçük bir teklif benim ileri sürdüğüm; 
öbür maddelerle birleştirenim, diğer maddeleri de önü
ne koyalım, YÖK'ü yine teşvik ederiz; birinci derece
de bu atamalar suretiyle, terfıiler suretiyle, 3 yıl bittir
mek suretiyle oranın kadrolarını tamamlamaya gay
ret ederiz, 

BAŞKAN — Bunu uzatmayalım, önergeniz varsa, 
verin; oya koyalım. 

Yalnız, «Yükseköğretim Kurulu, 25 ve 26 ncı 
maddeye...» diye; değil mi?.. 

(MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Evet., 

BAŞKAN — Sayın Bakanın önergesüni oylarımıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
memıiştıir. 
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41 nci madde üzerinde öaşka söz almak isteyen var 
mı «fendim?... Yoktur. 

41 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... (Kalbul edilmiştir. 

42 ncıi maddeyi okuyunuz. 
Bilimsel Denetim : 

MADDE 42. — Kurumlariçıi Bilimsel Denetim : 
la) löğretim elemanlarının bilimsel yönden denet

lenmeleri, onların eğitim - öğretim, 'bilimsel araştırma, 
yayım, seminer, klinik Ve uygulama faaiyetlleri üzerin
de olur. 

h) Her öğretim yılı sionunda, bölüm başkanı bö
lümlün geçmiş yıldaki eğitim - öğretim ve araştırma 
faaliyeti 'ile, gelecek yıldaki çalışma planını belirten 
bir raporu bağlı bulunduğu 'dekana sunar. Dekan bu 
rapora kendi kanaatini de ekleyerek, rektöre gönderir. 
Rektör rapor ve görüşleri değerlendirerek, gerekli ted
birleri alır ve yetersizlik il© ilgili kararlarını Yüksek
öğretim. 'Kuruluna bildirir. Enstitü ve yüksekokul mü
dürü raporunu bağlı olduğu rektör veya dekana gön
derir. 

c) Her öğretim elemanı, bilimsel raştırmlalarının, 
yayınlarının ve verdiği dersleriyle yönettiği seminerle
rin ve uygulamaların listesini, yurit içinde ve dışında 
yapılan bilimsel kongrelerdeki tebliğlerin birer örneği
ni, bağlı bulunduğu bıirim yöneticisinin aracılığıyla rek
törlüğe sunmak zorundadır. Yayımlanmayan eserlerin 
daktilo ile yazılmış birer kopyası verilir. 5846 sayılı Fi
kir ve 'Sanat Eserleri Kanununun eser sahibine 'tanıdığı 
haklar saklıdır., 

d) Öğreitim elemanlarının bilimsel yayınlan için 
üniversitelerde ve Üniversitelerarası Kurulda özel ar
şiv tutulur. 

'BAŞKAN — 42 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı efendim ...Yoktur, 

Maddeyli oylarınıza, sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

43 ncü maddeyi okuyunuz. 

YEDİNCİ BÖUÜM 

Öğretim ve Öğrenciler 

Lisans Düzeylinde Öğretim : 

MADDE 43. — Yükseköğretim, harca tabi olup, 
(bu kanunda belirlenen amaç ve anadlkelere göre aşağı
daki şekilde düzenlenir. 

a) Yükseköğretfa kurumlarında, kuruluş özellik 
lerine ve ihtiyaçlarına göre yapılan eğitim - öğretim 
ve buna dayalı olarak verilen diplomalarla ilgili esaslar 
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her üniversitece hazırlanacak öğretim ve sınav yönet
meliğinde belirtilir. 

b) Aynı meslek ve bilim dallarında eğitim - öğre
tim yapan üniversitelerde, eğitim - öğretim, metod, 
kapsam, öğretim süresi ve yıl Cindeki değerien'dirme 
eslasları bakımından eşdeğer olması ve öğrenimden son
ra kazanılan unvanların aynı ve elde edilen hakların eş
değer sayılması hususu 'Üniversitelerarası Kurulun 
önerileri yerine Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir. 

c) Yükseköğretim kurumlan, örgün', yaygım ve 
'açık öğretim yöntemleri ile her türlü eğitim1 - öğretim 
yapabilirler. 

BAŞKAN — (a) fıkrasında «Yükseköğretim ku
rumlarında, kuruluş özellikleriıne ve ihtiyaçlarınla göre 
yapılan eğitim öğretim ve buna dayalı olarak verilen 
diplomalarla ilgili esaslar her üniversitece hazırlanacak 
öğretim ve sınav yönetmeliğinde belirtiliri» deniyor. 

Öyleyse, her üniversite bunu ayrı ayrı mı hazırla
yacak?.... 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Evet efendim. 

Şöyle İdi : Orta Doğu, Boğaziçi veya başka bir iş
letme fakültesi ile arasındaki fark gibi efendim. Mec
buriyet var bunda.: 

iBAŞKAN — Ama, l(b) de devam ediyor : «Aynı 
meslek ve bilim dallarında eğitim öğretim yapan üni
versitelerle...» diyor. Mesela Teknik Üniversite İstan
bul'da da var, Ankara'da da var. Aynı biim dalı ol
duğundan, aralarında farklılık olmaması, ikisinin de 
aynı düzeyde olabilmesi için de, Üniversitelerarası Ku
rulun vereceği karar yahut da öneri üzerine Yüksek
öğretim Kurulu bunu düzenleyecek; değil m'i?... 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ '(Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Evet. 

KURMAY ALIBAY CUMHUR EVCİL {ihtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, ancak, ta
bii, belli asgari müştereklerin dışında, üniversiteleri -
'kendi ihtiyaçları, özelliklerine göre de - bir yerde ser
best bırakmak; gelişmeye, yarışmaya açık tutmak için 
böyle yapılmıştır. 

BAŞKAN — 43 ncü madde üzerinde söz almak is
teyen var mı efendim?... Yoktur. 

43 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

44 ncü maddeyi okuyunuz. 
öğretim Süresi : 
MADDE 44. — a) Sınıf geçme esasına göre eği

tim - öğretim yapan yükseköğretim kurumlarında se
kiz sömesitrilifc bir öğretimi on sömestrde; ders geçme 
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esasına göre eğitim - öğretim yapan yiiksök'öğretim 
kurumlarında her d'ers için iki sınav hakkı kullanılma
sı esas alınarak bilim dalının ve eğitim - Öğretim prog
ramının özellikleri ile üniversitemin teklifli gözömünde 
bulundurularak 'öğretim süreleri Yükseköğretim Kuru
lu tarafından 'tespit edilir, 

b) Ou kanun kapsamındaki yükseköğretim ku
rumlarına kayitlı öğrenciler, derslere devam etmek zo
rundadırlar. İki yarı yılda mazeretsiz toplam 30 gün
den fazla eğitim - öğretime katılamayan öğrenciler o 
yılkı sınav hakkımı kaybederler ve sınavı başarmıamış 
sayılırlar. 

Bu süreyi aşan devamsızlıklarını sağlık kurulu ra
poru ile kanıtlayanların devamsızlıklarımı telafi ötme
lerine bağlı olarak sıniav hakları saklıdır. 

c) Yıl veya dönem somu sınav hakkını kazanan 
öğrenciler dersin tamamlanmasından sonra açılan iki 
müteakip sınav döneminde başarılı olamaz'larsa öğ
retim kurumları ile ilişikleri kesilir. 

d) Yükseköğretim kurumlarında öğretim süresi, 
sınav ve değerlendirme esaslarına ilişkin ilkeler Yülk-
seköğretıim Kurulu tarafından belirlenir. Yükseköğre
tim kurumları, ilkeleri ve kendi özelliklerini dikkate ala
rak kendi sınav ve değerlendirme esasilarımı hazırla
yacakları yönetmelikle tespit ederler. 

'BAŞKAN — Bu maddede biraz durmak gerekecek. 
Şimdi, «8 samestrlik bir öğretim», dediğimiz za

man, 4 yıl oluyor; bunu 5 yılda bitiremezse, muvalffaik 
olamadı sayılacak; öyle mi?... 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Evet efendim. 

BAŞKAN — 1 sene dönme hakkı tanıyoruz. 
Eskiden nasıldı?... 
KURMAY ALİBAY CUMHUR EVÖİL (ihtisas 

Komisyonu Başkanı) — Bir Ikısımıımda sonsuzdu. Her 
üniversitede, her yükseköğretim kurumunda, kendi sı
nav ve değerlendirme yönetmeliklerine göre farklı uy
gulamalar var. 

iMalluımlan, bugün Harp okulılıarımızda aynı sta
tü uygulanmakta; 4 yıllık öğretimi 5 yılda bitireme
yen öğrencilerin ilişkileri kesilmektedir.; 

İBAŞKAN — Hangisinde? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Bütün Harp okullarımızda. 

'BAŞKAN — Harp Okulu o; parasız orası; Dev
let bir harcama yapıyor da, ondan. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Evet Sayın Başkanım. 

27 . 10 . 1981 O : 2 

iEğitim - öğretim toleransı 1 yıl verilimek suretiyle; 
öğrencilerin çalışıma şevk ve arzularımın ve çalışma 
kapasitelerinin artırılacağı düşünülerek bu kıstas ge
tirilmiştir. Tabii bunum yanında 2 yıllık, 3 yıllık, ya
ni 4 slömestrlik 6 Samestrlik veya 10 sömestrllik okul
lar olacak. Onların öğrenim süreleri tadat edilmemiş; 
sadece bu örnek gösterilerek, diğerlerinin Yükseköğ
retim Kurulunca tespit edilmesi esası getirilmiştir. 

Ayrıca, bu, tabii sınıf geçme esası olan okullar 
'içindir. Bir de, ders geçime esası olan okullar var; 
dersten geçiyor; geçmediği takdirde, okulu bitirince
ye kadar omu bırakıyor. Onlara da 2 sınav hakkı ve
rilmiştir. Birinci sınav hakkında yaipamadıysa 2 nci 
sınava girecek; giremediyse, ilişkisi kesilecek. 

/BAŞKAN — Anladım da; ben şunu sormak isti
yorum : 4'de 1 sen© veriyor. 

/Milli Eğitim Bakanlığımız ne der buna? 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞ

LAM — Sayın Başkanım, esM yasada, (1750'de) ya
rısı kadar - ki, biz onu öyb kabul etmiştik Hükümet 
tasarısımda - 4 yıl İse 6 yıl •şeklindeydi. 1 yılı biz az 
'bulduk yaptığımız münakaşalarda; Olabilir ki, bir ka
zaya kurban gidebilir, hoca ile arasımda bir şey olur; 
bir sene kaybetti mi, gitti; 3, veya 4 ncü sınıfa kadar 
gelmiştir; hayatı sönüyor ondan sanıra. 

1750'de madde aynen «Bir öğrenci, kural olarak, 
üniversite içeri'sinideki öğrenimi, içinde bulunduğu 
öğrenim kademesi için öngörülen normal öğretim 
isüröüi'nıin en fazla yarısı kadar ek bir süre içerisinde 
bitirmekle yükümlüdür» şeklindeydi. 

IBiz Hükümet tasarısında da hükmü böyle getir
miştik. 

/Şimdi, tabii tensiplerinize bağlı olarak, 1 yıla ini
yor. 

IBiz az bulduk. Ben bunu arz etmek istiyorum. 
ıBizim gibi, bazı liımkâınsızılııklar, onların mali so

rumları vesaireniim olduğu bir nıemlekette gençlerim 
hepsi de üstün derecede... 

iBAŞKAN — Dış ülkelerde nasıl, tetkik ettiniz 
mi? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Daha katısı olanların oldu
ğunu da, daha kare (large) olanların olduğumu da 
söylediler. 

BAŞKAN — liş mi yani? Dönme hakkı verilimi -
yor; 1 sene dönünce hemen atılıyor mu? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkamı) — Bazı okullarda öyledir. 

İBAŞKAN — Hangisi mesela? Olmaz öyle şey, 
hiçbir üniversitede yoktur. 
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/ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Orta Doğu Teknik 
Üniversitesinde öyledir. 

BAŞKAN — Nasıl? Yalnızca 1 sene dönmeyi mi 
kalbul ediyor? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Hayır. Malumları, 
onlar da sömestr hesabıdır; 4 sömestrde 2 hak veri
yor. 

/BAŞKAN — Tamıam; 1 seme işte. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ «Mitti Güven

dik Konseyi Genel Sekreteri) — 1 seme değil tabii. 
IBAŞKAN — İşte, 1 sen© demektir o 2 'hak; ama 

Ibiz de 'öyle vermişiz zaten. Bundan dalha sert diyor 
da... Bundan daha sert olabilmesi için,4 senelik oku
lu 4 senede bitirmek lazım; bunun dalha serti budur. 

MitLLt EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Şimdi bütün yükseköğrenim gencilerinin çok mev
cudu var; bunları ayağa kaldırmayalım; haklarını 
lalır gibi bir şey var. Bu halkları müktesep değil ama.. 

ORAIMİRAL NEJAT TÜMER — Bunun da sü
resini niçin Yükseköğretim Kurumu tayin letmliyor 
efendim? 

IBAŞKAN — Çünkü, her seferimde değiştirilmi
yor. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Ama, iher üni
versitenin statüslünıe göre, eğitim ve öğretim sistemli
ni 43 mcü maddede z&ıten serbest bıraktık. 

IBakın, (a) bendime göre sınav ve eğitim - öğretim 
program'i her üniversitede hazırlanacak öğretim ve sı
nav yönetmeliğinde belürtilyor. Binaenaleyh, farkla 
bir sınav yönetmeliği olduğuna göre, farklı süre de 
olabilir. . 

IBAŞKAN —• Biz burada kanuna 8 sömestr, 10 
slömıestr falan koyarsak - yarın öbür gün takarsınız 
sömestr usulü kalkar, başka bir sustam gelir, şu olur, 
Ibu olur - kendimizi bağlamış oluruz. 

ıBuına bence, Hükümetin teklifi gibi, «öğrötıim 
sünesinin yarısı kadar» demek em doğrusudur. Bakar
ısınız 7 sömestr olur, yarın 'öbür gün başka bir sistem 
gelir. Burada kanun değiştireceğimize «öğretim süre
sinin yarısı kadar» demek dalha doğru olur. 

(ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yarısı 
da fazla olur; o zaman 3 ,5 -4 sene olur. Mesela tııp 
tahsili 6 senedir, 3 sene vermek fazla olur; 2 sene iyi 
efendim. 

,BAŞKAN — O zaman hepsine, «2 sene» demek 
lazım; ama 4 senelik yüksekokula da 2 sene, 6 sene
lik yüksekokula da 2 sene, haksızlık olur. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
re Başkanı) — Efendim, bunun objektif ölçüsü, öğre
tim süresinin yarısı kadar olan süredir. 6 yılı 8 yılda, 
5 yılı 7 yılda, 4 yılı 6 yılda demek lazımdır. 

/Benim kanaatimce 2 defa imtihana girmek de 
az; 3 defa girmek de azdır. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesinde zannederim 
sisitem şöyledir : Sınıf geçler, okula devam edebilir, 
aynı sınıfta devam edebilir veya okulla ilişkisini ke
ser. 

ıDiyelim ki, 10 üzerinden 5 ve dalha yukarı not 
almışsa sınıf geçiyor; 3 veya 4 almışsa aynı sınıfa bir 
'seme daha devam edebiliyor; 2, 1 veya 0 almışsa, ili
şiği kesiliyor; Orta Doğu Teknlik Üniversitesinde ar
tık eğitim ve öğretim yapacak düzeyde ve kapasitede 
değildir o öğrendi. 

ORGENERAL NURETTİN ERSÎN — Bir in
san 3 senede muvaffak olamıyorsa... 

.'BAŞKAN — 3 sömestr.. 3 defa imtihana giriyor. 
ORGENERAL -NURETTİN ERStıN — 3 sene, se-' 

ne; sömestr'in ifadesi değişik. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar,Dai
re Başkanı) — Şöyle Sayın Başkanım, bir kere Ha
ziranda girdi, tabii haziranda herkes giriyor; başara-
madıiklarmıdan Eylülde veya Ekimde girdi; orada da 
1 veya 2 dersi başaramamış ise, Şubatta girecek; ara
da da başaramıyorsa... 

IKURM 
Komisyonul 

'BAŞKAN — 3 sene değil yani; 3 imtihan... 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
re Başkanı).— Evet, 3 imtihan. 

im ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Başkanı) — Sayın Başkanım, maluımla-

rı, bu sistein, öğrencilere, öğrenimlerimde uzum süne
ler hak tanıma sistemi epeydir Mitili Eğitim sistemi
mizde uygupammakta. 

Sayın Başkanım, artık o hal© geldi ki, öğrencle-
Icalmalları mümkün değil. Gerek ortaöğre

nim kurumlarımızda, gerek yükseköğretim kurum
larımızda biirlbirline daima ilave edilen taviz sisitemiy-
le maalesef bugünkü düzene gelmiş durumdayız. 

de ve yü 
şama kadaj" 
3 - 4 saat 
lan boştur.! 
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Aıf finizi sığınarak arz ediyorum, üniversiitelerdmiz-
tkpeköğretüm kurumlarımızda sabahtan ak-

birçoğunda, ders yoktur, nadiren günde 
Iveya 5 saat ders vardır, geri kalan zaman'-
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Öğrentilerimıizi ders içimde - müteakip maddeler
de de göreceğiz - ara sınavlarda da değerlendirmek 
okulla devamını ve 'okulda <öğreriimeler!ini sağlamak 
zorundayız. 

Şu anda üniversitelerimizin pek çoğunda öğre
tim üyelerinin görevleri, sadece ders vermek ve ge
riye çekilmektir. Hallbufci, öğrencilerin öğrenlip öğ-
renımeıdli'kleııiyflie ülgiilenmelıeri eğitim ve öğretim ku-
rumlariınnıı bizaltihli asli görevleridir. Ne kadar çok 
öğrenci almış ve onu as kadar üst düzeyde yetiştiir-
mişse, yüksek malumlarıdır, o öğretim kurumlllarıının 
başarıliı olduğu ifade edilir; eğitim ve öğrettim kuru
mlunun başarısı bununla ölçülür. 

öğrendiler seçilerek alınmaktadır. Örneğin Orta 
Doğu Teknik Ünivrsıitesi ıgilbi bir üniversitemin ba
şarısının % 13'e kadar düştüğü belidir. Affınıza sı
ğınarak arz ediyorum, bu, illgisliztiktendir. Seçilmiştîir 
öğren'ciler, seçilerek alınmıştır.., 

BAŞKAN — Bundan evvelki dönemlileri misal alı
lmayın. 

IKURİMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Eski dönemleri arz ediyorum 
Sayın Başkanım. 

IBAŞKAN — Normali şartlarda % 13'e hiçbir za
man düşmemiştir Orta Doğu. Bu son boykotlar, iş
galler, şunilar bunlar dolayısıyla düşmüştür. 

jSonra, şimdi Harp Okulunu mıisatl verdiniz. Harp 
Okulunda her şey nazır: Akşam, dersine girer; sabah 
dersine girer, öğretmenleri tamamıdır; çalışma imkân
ları vardır; bütün ihtiyaçları karşılanır. 

Duşları daki ise, yurtta kalıyor veya bir yerde 3-4 
kişi toplanmış bir oda tutmuş, yemde buluyor, bul
muyor, kitap buluyor, bulmuyor, 

Şimdi Harp Okulluyla bunu kıyaslarsanız olmaz; 
o zaman haksızlık olur. Harp Okuluna sağlanan im
kânlarla, üniversitelere sağlanan imkânlar arasında 
Ibüyük fark vardır. Harp Okulunda bir öğrenci 1 se
me dönebilir, ikinci sene de 'dönerse atıyoruz 

Ş'imıdıi aynı şeyi üniversitelere de getriirsek, Harp 
Okulundaki bütün 'imkânları sağlamamız lazımı. 

ıKÜRİMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, onu arz et-
ımek istedim. 

,Haırp Okulunda öğrenoi 7 saat ders görür; bunun 
dışında birçok faaliyetleri de var. Üniversite öğren
cilerinin böyle uzun süre faaliyetleri yok; dersleri de 
Harp Okulu öğrencilerinden daha azdır. 

Ben şimdi bir m'isaili zatıâlilerine sunayım : An
kara Hukuk Fakültesinde 100 öğrenciden 37'si ancak 
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2 nci sınıfa geçebilrnekte; ancak 10 kişi mezun ola
bilmektedir. Bu, eğitimde büyük bir israftır ve fev
kalade 'ekonomik olmayan fbiir eğitim ve öğretim sis
temlidir. 

iBunu harekete geçirmek için, öğrencilerimizle iyi 
ilğilenildiği ve iyi yetiştirildiği takdirde mutlaka bu 
şartlara uyarak eğitim ve öğretime... 

BAŞKAN — Böyle yaparsak biz, öğretim üyeleri 
daha mı fazla alakadar olacak? Dönerse döner, onun 
umurunda mı? Yani, fazla talebe geçiren öğretim üye
lerine başka bir şey vermiyoruz ki, biz. Dönse de döın-
mese de talebe; o, makamını muhafaza ediyor. 

(KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komıisyonu Başkamı) — Sayın Başkanım, bu sistemlin 
'içinde rektörlerin, dekanların, okul müdür'lerinlin, 
ıbö'ıüm başkanlarının, eğitim ve öğretim faalliyeltle-
rini çok yakından izlemeleri, demetlemeleri ve gere
ği yapılmadığı takdirde, getirilen disiplin amirliği 
müessesesi ile gerekli tertip ve tedbirleri almaları yet
ki ve esasları tespit ediîımiş; ayrıca, bütün bunları 
takip ve kontrol için bir de denetleme kurulu - ma
lumları - ihdas edilmiştir. 

Belki ilk zamanda kamuoyunda da, öğrenciler 
arasında da tepkiyle karşıllanaJbilecek yadırganacak 
gibi düşünülıelbi'Jiiyor tabii. Ancak bir kısım öğretim 
üyeleriyle yaptığımız temasta, bunun yapılabilecek 
bir iş olduğu, bunun başarılabileceği ve uygun bir 
şekil, olacağı ifade edilıdıi. 

Arz ederim ©fendim1. 

OR AMİR AL NEJAT TÜMER — Yalnız öğre
tim üyeleriyle değil, öğrencilerle de keşke görüşül
seydi, bir de öğrencilerin görüşü alınsaydı daha iyi 
olurdu. 

!Bir de mesela «yarısı» esası alııınır, bu halk tanı
nır; ama bu hakların üstünde, mesela birinci senesin
de mezun olamayıp, ikinci seneye, üçüncü seneye ka
lanların harç nispetleri birkaç misli çoğaltılır; bu da 
Ibir '013161111. Belki ön çalışmaya şayi teşkil eder; 
ama herhalde, yaırı sistemlini mutlaka uygulamak la
zım; yani sene çok azdır. 

BAŞKAN — Çok azdır. Sonra bizim gayemiz so
kağa atıp, tahsilini tamamlayamamış bir sürü insan
la sokakları doldurmak değildir. 

,Ne olacak 1 senede muvaffak olamıazsa? Orta 
Doğuyu ele alalım; Orta Doğuda çocuk 1 nci semside 
lisan okuyor; ikinci seneden sonra, yani esas 1 nci 
sınıfa geçtikten sonra, hep İngilizce üzerinden tedri
sat görüyor ve bütün başarısızlıklar ilk senede görü-
l'üyor. Çünkü, daha yeni öğrıeınmiştıir İngilizceyi; ta-
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kip edemez ve o seme çoğu döner. Ondan sonraki sı
nıflarda 2 de, 3 de falıan artık lisan ilerlediği için da
ha rahatlıkla takip edebilir. Yabancı bir muhliıtton 
gelmiş çocuk; Ağrı'nın, Van'ın, Erzurum'un bir yeır-
üıerinıden gelmiştir çocuk İstanbul'a, Ankara'ya. Bir 
sene döndü, kendisini intibak: ettiremedi; bir daha 
döndü mü, bitti... 

'Sonra, üniversitelerimizde biz eskiden 2 sene dön
me hakkı tanımıştık; onu işletseydik, gene de üniiver-
siteleriımizde bir şey olmazdı; ama hudutsuzdu; hiç
bir şey o anda işlemedi. Yalnız Anıkara Tıp Faküllte-
fssi işletmiştir bunu; sıkı tutmuştur. Ben Orıta Dıoğu'-
yu üç sene, dört sene okuyanı çok bilirim, tşlietme-
mişlerdir, ondan dolayı dejenere edilmiştir, } 

Bu işletilirse 4 senede 2 sene dönme hakkı; bu\ 
çok değildir. «Diyeceksiniz ki, bir sene dönecek, bir 
sene geçecek, bir sene dönecek bir sanıe geçecek» de
ğil mi? iki defa... Üçüncüde de döndü mü bitti. l\ 

4 ve 1 bana çlok az geldi; Bakanlık da öyle dıüşıün-
müş. Dört sömestr de bir sömestr çok az. Sonra, bu
güne kadar böyle gelmiş; şimdi bir ıgeçici madde kö-
yacağız. Tabii, mevcut talebeler var; onları atamaz
sınız; onllaır için bir imtihan hakkı dıah'a tanıyacağız 
galiba. I 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİt (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — İki sınav hakkı. 

BAŞKAN — iki sınav hakkı falıan daha tanıyaca
ğız. Bundan sonra girenlerin ne kabahati var? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Hukuk işleri, Kanunlar ve Kararlaır Dai
re Başkanı) — Eski öğrenciler için zaten geçici mad
de getirmişler. 

BAŞKAN — Geçici madde var biliyorum. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Şimdi 
sınav hakkı mı, yoksa sene mi mevzuubaihis oluyor? 
Sömestr konusu... 

ORAMlRAL NEJAT TÜMER — Şimdi iki sis
ten olduğu için ikisi de var. 

BAŞKAN — İkisi sistem efendim : Birisi sınıf 
geçme, binisi ders geçme. 

ORAMlRAL NEJAT TÜMER — Bazıları sınıf 
geçme, bazıları sömestri; sistem farklı. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bİr kaç 
imtihan kabul de yani; iki, üç sene olursa, o fazla gi
bi geliyor bana. 

BAŞKAN — Şimdi sınıf geçme esasına göre olıan 
üniversitelerde, dört sene de iki sıene. Eğer ders geç
me esası olursa onda da imtihan hakkı var. J 
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KURMAY ALBAY CUMHUR EVCÎL (tbüsas 
Komisyonu Başkanı) — Evet. 

iBAŞKAN — «İki imtihan halkkı» onu koymuş
sunuz; ki onu diyor, üç imtihan hakkı olması lazım; 
bir senede üç defa imtihan verebilsin; ötekinde ol
duğu gibi. Tabii, onu eğer İddian 2'yıe çıkarırsak bu
nu da 2'den 3'e çıkarmak... 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Elvet Sayın Başkanımı. 

iBAŞKAN — Öğrencilerle hiç konuşmamışsınız, 
hep öğretim üyeleriyle konuşmuşsunuz., 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Çevremizdeki bir kısım öğ
rencileri© de naibiz yoklama sekilimde görüştük Sayın 
Başkanım. Tabii, bizim görüştüklerimiz belki de ça
lışmaya hevesli, arzulu olabilirler; böylle bir sonuca 
varmış olabiliriz. Geniş bir kanaati yansıttığını arz 
edemem. 

İBAŞKAN — En mühiım madde bu. Büyük bir 
huzursuzluk doğurur bu. 

Liselerde nasıl şinndli bu? 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞ

LAM — Liseler üç sene olduğu içim, bir hak yeniyo
ruz. 

BAŞKAN — Yani üç senede iki sen© dönme hak
kı tanıyoruz, öyle mi? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞ
LAM — Hayır; bir sene dönme hakkı veriyoruz. JJkliın-
ci sene dönerse... 

iBAŞKAN — Dört senede de bir sene tanıyoruz. 
Öyle şey olur mu? 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞ
LAM — «Dört senede bir sene oîimaz» diyorsunuz. 

iBAŞKAN — Olmaz. 
jSonra bizim Mseleriımizin halli de beli. Yani bü

tün liselerimiz, İstanbul, Ankara, İzmirdekilıer gibi 
olsaydı mesele yoktu. Ders© girecek öğretmeni olma
yan liselerimiz var; olmadığı için not alıp geliyor. 

Şimdi, onları da düşüneceğiz. 

/MİLLÎ EĞİTİM BAKANI «ASAN SAĞ
LAM — Bir kısmı çalışıyor efendim.. Gece çalışıyor, 
çalışmıyor, gece normal hayat.... 

BAŞKAN — Bir de onlar, öyle kişiler var. Gece 
bir yerde çalışmaya çalışıyor, «para kazanayım» di
yor. Bir de devam mecburiyeti koyduk şimdi. 

ORGENERAL NECDET ÜRıUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efenldim, Komisyo
na verelim efendim, 44 ncü maddeyi. 
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•BAŞKAN — Genel Sekreterimiz 44 ncü mııadlde-\ 
inin yeniden-tetkik edilmek üzere Komisyona iadesini 
töeklif ödliyor, 

iBu hususu oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etaeyenJıer... Kabul edimıiştir. 

45 nci maddeyi okutuyorum : 

Yükseköğretime Giriş : 
MADDE 45. Santiar ve Ücretler : 
a. Yükseköğretiım kuruırnllarınıa giriş sınarvların-

ıda öğrenöilıere, ortaöğrenim kurumlıarım bitirdikleri 
tarihitan altı yıl içerisinde üç kez sınava girmıe hakkı 
itanımır. Bu süre içinde bir yükseköğretim kurumuna 
kayıtlı olup, tekrar sınava girmek isıteyen öğrencilere 
yalınız bir sınav hakkı ıtanınıır. 

tb.! Yükseköğretim kurumlıarıına öğrenci seçimin
de, adayların ortaöğretim süresindeki başarı düzeyi, 
Öğrendi Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından! 
saptanacak yöntemle tayin edilir ve ek bir faktör 
olanak dikkatte bulundurulur.. 

Ortaöğretim kuruml'aırını birindiİMe bitiren aday
lar kendileri için yükseköğrietiım kurumlarında ayrı
lacak kontenjanlara ıterclilh ve puanları gözönünde tu
tularak yerleştirilir. 

BAŞKAN — 45 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim? Buyurun. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım bir 
husus vardı. Mezun olduktan sonra 6 yıl içinde 3 
hakkı vardır. Bunun bir seferi 10 yıldı. 

BAŞKAN — 10 yılda 3 mü idi? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Mili Güven
lik Koniseyi Genel Sekreteri) — 1.0 yılda 4 yıl. 

BAŞKAN — 10 yılda 4, 6 yılda 3. Yani, yarı 
yarıya yaptınız. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Evet. 

BAŞKAN — 10 yılda 5 olması lazımdı. Bir kim
se, 10 yıl da beklemez; askerliği falan gelir onun. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Tecil edilecek efen
dim. 

BAŞKAN — Nasıl tecil edilir efendim? Kaydol-
mıamışsa, imtihanı kazanamamışsa, tecil edilemez. 
Askerliği yapar, askerliği yaptıktan sonra da girme
ye devam eder. Bence 10 yıl çok bile. 

Sayın Bakan, ne dersiniz? 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— Efendim 10 yıl çok; 6 yıl uygun gibi geliyor. Ba-. 
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zı çalışanlar var, çalışıyor, okuyor, yine çalışıyor yi
ne okuyor, 3 kez yanyana gelmiş oluyor. 

Uygun buluyoruz,. 
BAŞKAN — Peki, liseyi bitirdi, askerliğini yaptı 

ve bir de memuriyete girdi; sonra, «Ben şu üniver
siteyi de bitireyim»/ diye «bir üniversiteye girsem» 
diye, bıraktı. Şimdi, giremeyecek bu; bizim subaylar 
falan .şimdi giremeyecek. Nasıl olacak o; üsteğmeni 
de hani imtihana sokacağız biz; hukuk fakültesine, 
üsteğmen olduktan sonra girecek?.. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Sayın Başkanım, bu kabul edilebilir. Bu ayrıca, 
bütün imkânsızlıklar içerisinde kalinis, hayatta girmiş, 
tekrar ayrılmış, o kadar imkânı ona veriyor ve böy
lece 6 yılı aştıktan sonra yaşı bir yere geliyor tabii; 
şöyle oluyor; 7 yaşında girse 11 sınıf, böylece 18 edi
yor; 24, 25 yaşlarına kadar müsaade ediyoruz. Biz 
10 seneyi ona göre veriyoruz. Olabilir dedik o za
man. Böylece 4 hak vermiş oluyoruz. 

BAŞKAN — Kaç yaşında oluyorlar o zaman? 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Yalnız, Harp 
Okulu mezunları üniversitenin 'birinci sınıfından baş
lamıyorlar ki; temel bilimleri okuduğu için, asgari 
2 nci veya 3 ncü sınıftan başlıyor. 

BAŞKAN — Hayır; üsteğmen olduktan sonra 
hâkim yapacağız, imtihana girecek; öyle değil mi? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Da
ire Başkanı)— Evet. 

BAŞKAN — O zaman bu giremez. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — 1 den 

mi başlayacak? 
BAŞKAN — l'den başlasın, nereden başlarsa 

başlasın. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Da
ire Başkanı) — Sizin buyurduğunuz konular Harp 
Okulunun teknik branşlarında öğrenim yapanların, 
teknik branşlarda eğitim - öğretim yapan üniversite
lerin üst sınıflarına, 2 nci 3 ncü sınıflarına devamla
rı yla ilgili... 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Onlara 
ezellik tanıyın. 

BAŞKAN — Biz, Harp Okulundan mezun olan 
subaylar içerisinden öğretim üyesi yetiştiriyoruz. Eğer 
6 sene içerisinde 3 imtihan koyarsak, giremez bu ço
cuk. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Da-
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ire Başkanı) — Vakıa biz üsteğmenler için tabii 357 ı 
sayılı Kanunla özel bir hüküm getirdiğimiz, için bu
nun dışında tutulabilir; ama zatı alilerinin buyurduğu 
gibi, özel bir yasası olmayan, sadece üniversite ya
sasına 'bağlı olarak yetiştirilenlere mani oluyor. I 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Sayın Baş'kanım, müsaade ederseniz, bizim mü
talaa ettiğimiz gibi, şimdi 18 yaşında; 2'de ortaokul 
ve lisede kaybettiğini kabul edersek, 20; 10 daha, 30 I 
yaş eder; bu bir. 

İkincisi, akşam okulları vardır; onu 'bitirenlerden 
de kazananlar var; tespit etmişiz biz. O zaman 30 
yaşına kadar müsaade edelim. Üniversiteye girerse 
34, 35 veya 36 yaşlarında bitirir; daha da istifade 
edilebilecek 'bir çağdadır diye düşünmüştük ve 4 hak 
tanımıştık. Şimdi tabii, 6 yıla inince 20 - 26 yaşına 
basmış 'bir ikisi olarak bırakacak ve bu şartlarla an
cak kazanırsa, girebilecek. Bizim o akşam okulların
dan alacağımız öğrenciler yaş sınırını aşıyor, bu ak
şam okullarından ileri yaşta çok fazla var, 30-35 
yaş idi; ama artık 30 yaşını aşanlara müsaade etme
yelim diye düşündük. (10 yaşı 'buna kıstas olarak ge
tirmiş idik; burada biraz dalha aşağıya düşmüş olu
yor. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Sayın Başka
nım, bu konuşmalar yapılırken, herkesi böyle, üni
versiteye girecek şeklinde mütalaa edip, dolayısıyla I 
herkesi üniversitenin peşinde koşturmaktansa, genç- I 
leri ağır ağır sanat ve meslek dallarına yöneltelim 
diye bunlara biraz daha kısıntı getirmek suretiyle I 
öbür tarafa yönelelim diye de konuşmuştuk; o ne
denle bu indirilmişti, bir diğer gerekçesi de (bu idi. 
Bunu tekrar 10 yıl veya daha fazlaya çıkartırsak, yi
ne o öğfenci ortalıkta dolaşır, ailesinden parayı alır, 
yer; 10 sene daha hâlâ buraya girmek için uğraşır 
diye bir müzakere geçmişti. 

Onu hatırlatmak üzere arz ederim. I 

ORGENERAL NEGDET ÜRUĞ (Mıilli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bu süre uzadıkça 
işsiz güçsüz gezecek, gelecek sene gireceğim, gelecek 
sene gireceğim diye on sene gezecek. 

BAŞKAN — Ona bir şey demiyorum da, Silahlı 
Kuvvetlerden üsteğmenlikte falan üniversiteye soka
cağımız elemanları düşünüyorum. Ona bir madde 
koyalım. I 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Onu ayrı düşünmek 
lazım; «Üniversiteler Kanunu»! na değil, kendi ka
nunumuza koyalım. | 
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ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efendim, 
o, Silahlı Kuvvetleri ilgilendirmez; onu ayrı bir ka
nuna koyarız. 

BAŞKAN — «Üniversiteler Kanunu»! na koy
mazsak, olmaz. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Silahlı Kuvvetlerle ilgili bö
lümler ayrı, o gelecek. 

BAŞKAN — Subayı hukukçu yetiştireceğiz, Orta 
Doğuya göndereceğiz, mühendis yetiştireceğiz; onlar 
için... Onları almaz. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel' Sekreteri) — Oraya bir 'kayıt ko
yarız efendim. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Yahut bura
da, «Harp Okulu mezunları hariç»; denilir. 

BAŞKAN — Onu yeniden inceleyin de, buraya 
girmesi gerekiyorsa ilave edelim. Gerekirse, tekriri 
müzakere ile yeniden görüşürüz. 

Silahlı Kuvvetler öğretim üyesi yetiştiriyor, mü
hendis yetiştiriyor, hâkim yetiştiriyor... 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, öğretim 
üyesinin bu sınavlara ihtiyacı yoik. Malumunuz, on
lar bir lisans öğrenimi yaptıkları için, ikinci bir li
sans öğrenimi yapmak üzere müracaat ediyorlar. As
tada ıbu, orta öğrenim kurumlarını bitirdikleri ta
rihten 6 yıl içinde... 

BAŞKAN — Tamam, «6 yıl içinde»! deyince... 
Ortaöğretimi bitirdi; Harp Okuluna girdi; Harp Oku
lunu bitirdi, 4 sene orada geçti; daha yeni teğmen 
çıktı 4 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — İkinci bir lisans öğrenimi 
yapıyorlar. Birinci lisans öğrenimini Harp Okulunu 
okumak suretiyle yapıyorlar, malumları; ondan son
ra, ikinci bir lisans öğrenimi yapacaklar. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Harp Okulunu bi
tirmekle, yükseköğrenimini yapmış sayılıyor; lisans 
eğitimi... 

BAŞKAN — Ama, hukıik fakültesine girebilmesi 
için imtihana girecek. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — O imtihana girişi 
için bir madde koymak gerekir. 

BAŞKAN — Evet, işte onu diyorum ben. 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Komisyonu Başkanı) — İkinci lisans öğrenimi için 
bir madde koyalım. 
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BAŞKAN — Evet, koymak gerekir; çünkü 'bi
zim çıkardığımız kanunda, üsteğmenlikten 2 sene 
sonra hukuk fakültesine girecek; ondan sonra hâkim 
çıkacak. Onu sağlayacak bir hüküm getirelim; hu
kuk fakültesi veya diğer fakültelere girmelerini sağ
layacak hüküm getirelim. Öğretim görevlisi değil1; 
mühendis yetiştireceğiz mesela... 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK '(Hukuk İşleri, Kanunlar, Kararlar Da, 
re Başkanı) — Silahlı Kuvvetlerin üniversitelerde ye
tiştireceği elemanlar hariç olmak üzere...»j. 

BAŞKAN — Evet, öyle bir madde koymak ge
rekir. 

45 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı?.. Yok. 

45 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

46 nci maddeyi okutuyorum : 
Harçlar : 
'MAODE 46. — Her yıl öğrencilerin üniversiteye 

ödemek zorunda bulundukları harçlar öğrenim dal
larının nitelikleri ve süreleri ile iiniversitelerin öne
rileri ıgözönünde tutularak Yükseköğretim Kurulu ta
rafından tespit 've ilan edilir. Her eğitim1 - öğrettim 
programının Veya öğretim alanımın! maliyet bedel'inlin 
en ç'oik beşte biri öğrenclilerden harç olarak alınır. 
Hizmet yükümlülüğü veya (borçlanma taahhüdü ile 
(bu harç 'Devlet 'taraflından karşılanabilir. Başarılı ol
mayan öğrenciler jile lisans (düzeyinde ikinci bir öğ
renim programlına katılanların harcı Devletçe karşı
lanmaz. 

(BAIŞKİAN — «(Başarılı olmayan öğrencilerin har
cı devletçe karşılanmaz;» deniyor; bunu izah eder 
miisinliz?, 

KURMAY LAUBAY CUMHUR EVCİL ı(tıitiBas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanımı, malum
ları, bu harç devlet tarafından verilecek, öğrenci, 
(bunun karşılığında ya hizmet yükümlülüğü alacak 
veya ileri de borçlanacak. Sınıfta kalmış öğrencinin, 
sınıfta kaldığında, bu harcı devlet tarafından öden
meyecek; öğrenci celbinden »ödeyecek. (Bu, Öğrencile
ri çalışmaya teşivik edici bir başka unsur oluyor. 

Bir de, herhangi bir meslek sahibi olmuş, hukuk 
fakültesini bitiirm'iş, tıp (fakültesine müracaat etmiş, 
tıp 'fakültesini kazanmış, ikinci bir meslek sahibi olu
yor. 'Bunun harcı da Devlet tarafından karşılanma
yacak. Diğer öğrencileriin, hizmet yükümlülüğü veya 
bir başka nedenle borçlanma nedeniyle devlet tara
fından karşılanan harçları, ikinci bir tahsili yapana 
devlet tarafından Verilmeyecek; cebinden Ödeyecek, 

BAŞIKIAN — İBu hizmet yükümlülüğü yüklenen 
öğrenciler İçin dönme hakkı tanınmııyor mu hiç, bir 
sene dönme hakkı tanınmıyor mu, mevcut statüye 
ıgöre? 

KURMAY (ALBAY CUMHUR EVCİL ihti
sas Komisyonu Başkanı) — Hayır Sayın IBaşkanıım. 

(BAŞKAN — Yanli bir sene kalsalar, bursları ke
siliyor.., 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL ((İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Evet. Ancak, daha değişik 
olarak, (bazı kurum ve kuruluşların özel bursları da 
'var tabii., 

lORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel (Sekreterli) — Çalışsın, sınıflını 
geçsin, bursunu alsın. 

'BAŞKAN — iSene sonunda mı alıyor bu parafları, 
yoksa sene başında mı veriliyor? 

(ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sene başında. 

'BAŞKAN — Öyleyse, öğrendi, döndüğü zaman, 
sene başında devletten aldığını Ödeyecek, 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli GüVen-
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Tekrar aynı sınıfta 
okuyacağı için, burs alamayacak, O seneyi kendi ce
binden okuyacak.* 

BAŞKAN — İkinci seneyi kendi cebinden! oku
yacak-, 

lORGENERAL 'NECDET 'ÜRUĞ <MHi Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — O seneyi tabii. On
dan sonra devam ederse, kazanıp da geçerse, yeni 
baştan parasını almaya başlayacak, 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yine 
dönerse, o zaman ilişiği kesilecek, 

IBAŞjKAN — Yalnız, bu burslu öğrenciler !için, 
zannediyorum Devlet (İmtihanları Yönetmeliği var; 
orada kayıtlar Var. 

Buraya niye sokuyoruz bunu? Çok karışıklık do
ğurur bu, ©azı kurumlar bir sene dönme hakkım ta
nıyor, bazı kurumlar hiç tanımıyor. Biz buraya ge
tirtirsek, hepsini bir hizaya getirmiş oluyoruz. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL itfbJtisas 
Komis'yonu Başkanı) — Ayrıca yönetmelik çıka
cak. 

BAŞKAN — Lisans düzeyinde ikinci bir öğre
nim proigramına katılanlar için amenna; dediğiniz 
doğru; fakat başarılı olamayan öğrencilerin' harcının 
devletçe karşılanıp karşılanmayacağım yönetmelliMe-
re bıraksak.. Şimdiye kadar, bu, yönetmelikle mi 
yapılıyordu, yoksa '1750 sayılı Kanunda var mıydı? 
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HÂİKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ- ı 
KAYNAK '(Hukuk itişleri, (Kanunlar ve IKararlar 
Daire Başkanı) — Yemi bir hüküm bu. I 

ORGENERAL NECDET 'ÜRUĞ (Milli Güven
lik 'Konseyi Genel Sekreteri) — Şimdiye kadar böy
le yaktık; ama burslularda nasıl işlem yapıldığım bile
miyorum. Galübaydevlet, burslarını kesiyor ©fendim. I 

(MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Süresini tanıyor, bu sürede kesmiyor. Dışarıda I 
dahi löyle oluyor; dışarıya giden bir öğrenci yine ya
rısı nispetiride olarak kabul ediliyor; 4 sene ise öğ- I 
renim' süresi; 6 senede mutlaka tamamlayıp dönme- I 
sil lazım. Dışarıdaki yükseklöğreniim gören öğrenciler© 
uygulama hailen böyle.. 

IHAŞKİAİN — Dövizli 'okuyana bunu tanıyoruz da, 
yurt içinde bunu tanımıyoruz; yani iki sene (dönıme-' 
yi kabul ©diyoruz diyorum., 

ORGENERAL NECDET ÜIRfUĞ (Milli Güven-, 
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Ben burs'u arz edi
yordum. O kadar masraf etmiş,, «Bir sömestr daha 
paranı vereyim de* Ikurtar kendlini, gel» denilmiş;* 
ama, içeride, «Çaliişımaızsan, bursunu keseriz» 'denil
miş-

BAŞKAN — (Bu konuda, yani burs konusunda 
Miilli (Eğitim Bakanlığından kati bir görüş alamadık. 
Şimdiye kadar yürürlükte olan n'e idi? 

İMİÎLUÎ EĞlrdM BAKANI MASAN SAĞLAM 
— Efendim, arz edeyim. ıBu, çok çeşitli idi; gerçek
ten tam bir tanesini sö'ylemıem mümkün değil. Her I 
müessese, mesela PTT başka 'türlü burs veriyor, Ma- r 
den Tetkik tArama Enstitüsü başka türlü burs Veri
yor; çok karışık bu sistem, Belirli, yasaya gidebilecek 
kafdar standart düzen içerisinde sınırlı değil bu. I 

BAŞKAN — (Bununla lil'gili geçici madde getir
dik mi? 

(KURMAY ALBİAY CUMHUR EVCİL Itflbtisas 
(Komisyonu Başkanı) — Geçici madde değil sayın 
(Başkanım; yönetmelik maddesinde var, I 

ıBlASKJAN — Hayır, şimdi balen alınmış olanlar I 
yar, 'burslu, alınmış öğrenciler var, okuyorlar. Şim- I 
di bunlar da buna mı tabi olacaklar; yoksa, onlar I 
yaptıkları anlaşmalar gereği mi işlem görecekler? I 

(KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL Itflbtisas 
iKomlisyonu (Başkanı) — Sayın Başkanım, bu burs (de- I 
ğil; affedersiniz, harç. I 

BAŞKAN — iyi ya, burslu demektir, yani har- I 
cim Devlet veriyor, yükümlülük tanıyor; öğrenci, I 
okulu bitirdikten sonra, onun tayin ettiği bir yerde 
çalışacak. Bu, bir nevi burstur., 1 
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KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL İhtisas 
Komisyonu IBaşkanı) — Ama ayrıca devlet burulara 
yine burs verecek, yani (Kredi ve Yurtlar (Kurumu
nun tayin ettiği burs «sistemi gene çalışacak Sayın 
Başkanını. IBu, onun dışınlda 'yükseköğretim masra
fına öğrenciyi ortak etmektir. 

ORGENERAL NECDET 'ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bu, okulun masrafı. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL İhtisas 
IKomisyonu Başkanı) — Okulun masrafı, evet 

HAtKİlM TUĞGENERAL (MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve IKararlar 
Daire Başkanı) — Tabii, bursla alakası yok* Konu 
birbirine karıştı. Her öğrenci üniversitede okuduğu 
süre içerisinde üniversite masraflarına bir öllçü!de ka
tılır; bu, o. 

Bir de, bazı kamu kuruluşları, mecburi hizmet 
yüklemek koşulu iil'e, onların özel masraflarını kar
şılarlar. Bunuma, alakası yok. 

Burada, «IBir löğrenoi kendi harcını verecek» di
yoruz; ama öğrenciyi Devlet okutuyorsa, burs vere
rek okutuyorsa, örneğin Silahlı Kuvvetler hesabına 
öğrenci okutuyorsa, parasını biz ödeyeceğiz. 

BAŞKAN — Bu madde ileride çok karışıklık çı
karacaktır., 

46 ncı madde Üzerinde başka ısöz almak ıteteıyen 
var mı?., 

HÂİKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BIAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar Ve Kararlar 
Daire Başkanı) •— İzini Verirseniz Sayın Başkanım, 
bir maruzatım var. 

Bir yüksekokulu bitirdikten sonra, demin buyur
duğunuz gibi, üniversitelerde öğrenci okutuyorsak, 
hâkim olabilmesi için, onun Ida harcını çocuğa yük-
lüyoruz, biz., 

IKURMIAY ALBAY CUMHUR EVCİL ((İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Bunu yetiştirecek kurumu 
tayin elder; 'Mili Savunma, Genelkurbay Başkanlı
ğı... 

ORGENERAL 'NURETTİN ERSİN — (Bizim 
şartımız ayrı. 

HÂlKltM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNİAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve (Kararlar 
Daire Başkanı) — «Devletçe karşüanmaz» dediği 
için Sayın IBaşkanım, çocuğun üraiverslite harcını biz 
vermek durumundayız; ikinci bir tahsil., 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, burslu 
olarak okutulursa, ilgili müessese ona, bunu da ve-
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rir. Yani harç dahil, bir de yemek içmek bursu ku
rumca..., 

. (BAŞKAN — «Başarılı olmayan öğrenci» tabiri 
beni rahatsız 'etti; şundan rahatsız etti: (Başarılı ol
mayanın tarifi yoık. «IBen 'başarılıyım. İşte, üıç sene 
döndüm, bitireceğim..» Biz bununla 'bir sene sınıfta 
kalanımı kastediyoruz; yoksa, normal sürede (dört 
senede, beş sene dedik ya, tanıdık) bitirmeyi mi kas
tediyoruz?. Başarılı Öğrencinin 'tarifi nasıl?. 

ORGENERAL- NECDET ÜRUĞ '(JMıillü Güven
lik Konseyi Geneli (Sekreteri) — Sınıfta kalanı tarif 
ediyoruz., 
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BAŞİKİAN — İşte ben onun için, «Başarılı olma
yan kimidir?» dedim., 

iBaşarılı olmayan bence şudurt Biz, bundan evvel
ki bir maddede, dört yıllık öğretimi beş yılda biti-
renıleri başarılı kabul ettik, (Eğer bir daha dönerse, 
tamam; zaten üniverıslite ide ilişiği kesiliyor. O hailde, 
öğrenci dört yıllık bir fakülteyi beş yılda bİtirmişse, 
başarılıdır., 

Komisyon diyor ki: «Bir isens de dönse, ben bu
nu keseeeğ'm.» O zaman, onu başka türlü yazmak 
lazım. 

ıBiz, yurt dışına (gönderdiğimiz ve döviz olarak 
ödettiğimize iki sene hak tanıyoruz da; yurt içinde 
bir sene döneni kabul 'etsek ne olur?. "Niye keselim: 
bunun harcını?. Hariç nedir ki, yani; üniversiteye ve
rilen harç ne kadar tutar?. 

KURlMfAY ALBAY CUMHUR EVGÎL (İhtisas 
Komisyonu (Başkanı) — -Mesela tıp fakültesinde eğer 
1 milyonsa, 200 bin lira tutar. 

BAŞKIAN — Dışarıda kaç lira ödüyoruz bir so
run baikalımı?-

Onun için ben, bu madde Komisyonda bir kere 
daha ele alınsın diyorum. Yurt dışında okuyanlara 
hak tanıyoruz; yurt içinde hiçbir şey tamım ıiyoruz. 
(Bu biraz (gayri adil (bir şey oluyor. 

ıBü maddeyi de Komisyona iade edelim ve bunu 
iyi açıklayalım-

46 ncı malddenlin Komisyona iadesini oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Ka
bul 'edilmiştir., 

47 nci maddeyi okuyunuz. 
Sosyal Hizmetler : 

M'ADİDİE 47. — 'Faaliyetlerin Düzenlenmesi : 

a. Yükseköğretim kurumlan, Yükseköğretim 
(Kurulunun yapacağı plan ve programlar uyarınca, 
öğrencilerin beden ve ruh sağlığının korunması, bes
lenme, çalışma, dinlenme ve boş zamanlarını değer
lendirme gibi sosyal ihtiyaçlarını] karşılamak ve bu 
amaçla bütçe (imkânları müspetinde okuma salonları, 
yataklı sağlık merkezleri, ımedikö - sosyal 'merkezle
ri, öğrenci kantin ve lokantaları açmak, toplantı, si
nema ve tiyatro salonları, spor salon Ve sahaları, 
kamp yerleri sağlamakla ve bunlardan öğrencilerin 
en iyi sekilide yararlamımaları için ©erekli önlemleri 
almakla görevl'idirler. 

b- Yükseköğretim kurumları, özel ve kamu ku
ruluşları ile işbirliği yaparak mezunlarına iş bul
makta yardımcı olurlar-

BAŞKAN — O zaman öyle diyelim «bir sene sı
nıfta kalan öğrenciye verilmez» demek lazım. 

Yani başarılı otlan (öğrenci kimdir, başarılı ola
mayan öğrenci kimdir? 

KURMAY AÜBAY CUMHUR EVCİL ((Ihltisas 
Komisyonu 'Başkanı) — Sayın Başkanım, malumla
rı, bir, ders geçme 'esnasına ©öre; bir de sınıf geçme 
esasına göre eğitim - öğretim yapan kurumlarımız 
var. 'Bu başarılı olmayanlar yönetmelikte, «Ders geç
meye göre nasıl olacak, sınıf geçmeye göre nasıil ola
cak?» tarif ve tanzim edilecek, 

Tabii, bür sene sınıfta kalan - sınıf geçme esası
na göre - sınıfta başarılı olamayandır; ancak, ders 
geçme esasına (göre, malumları, değişlik uygulamalar 
var: Dört yıllık öğrenimde, birinci sınıftaki kimya 
dersinin imtihanını ikinci, üçüncü sınıfta verebiliyor 
veya, onun üstüne diğerleriyle devam ederek dörtün-
cü sınıılfa kadar tgötürebiliyor. (O nedenle ilke olarak 
buraya konmuş., 

.Yönetmelikte bunlar teferruatlı olarak tadat edi
lecek Sayın (Ba sıkanım., 

(MftLLt (EĞİTİM IBAK'AM HASAN ISAĞLAM 
— Sayın iBaşkanıım, bu husus zati âlinizi öüliuğu gi
bi, biraz da beni endişelendiriyor. 

'Bu, devletin harç verdiği öğrenciyi kastediyor. 
Kendi parası ile okuyan Öğrencide zaten ısrar etmi
yoruz. Fakir, hiçbir şey yapamayan bir Çocuk için 
devlet harç veriyor, sınıfta kalınca kesiyor. Bu de
mektir ki: Okulu terk et. Çünkü bundan sonra mas
rafı kendisi ödeyecek. Öğrendi fakir oılduğu için har
cı devlet 'tarafından ödeniyor ve bununla ilgili ola
rak da birtakım yükümlülükler getiriyor. Eğer öğ
renci sınıfta kalırsa ve bunun için de harcın öden
mesi kesilirse, bu, okulu terk et demektir, çünkü baş
ka bir şey yapamaz; hem harcını ödeyecek, hem 
geçimimi sağlayacak hem de okuyacak.. Zaten fa
kir-

• 
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c. Üniversiteler rehberlik Ve psikolojik danışıma 
merkezleri kurar, öğrencilerin kişisel ve ailevi sorun
larını çözümlemeye çakşır.. -

d, Kamu kuruluşları adına, üniversitelerde oku
yacak öğrencilere bu kuruluşlarca verilecek bursların 
bilim 'dallarına dağılımı ve sayısı, insangücü ihtiya
cı ive Öğretim elemanı yetiştirilmesi bakımından, dev
let kalkınma planları ilke Ve hedeflerine göre Yük-'; 
seköğretim Kurulu tarafımdan belirtilir. Burslu öğren
cilerin harçlariı ile laboratuVar, sınav ve diploma mas
rafları burs kapsamına girer. 

BAIŞKIAN — 47 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen Var mı?. 

Yoktur. 
47 nıci maddeyi oylarınıza sunuyorum!: Kabul 

edenler.. Kabul etmeyenler.. IKabul edilmiştir. 
48 inci maddeyi 'okuyunuz. 

D'ers Kitapları ve Teksirlerin ©asılması: 

MADDE 48. — Üniversitelerde ders kitapları ve 
teksirleri ilgili üniversite tarafımdan basılır veya bas
tırılır ve öğrencilere maliyötlerinr' aşmayacak fiyatla 
satılır. Ders aracı olarak kullanılan kitap ve,teksir
leri eğitim elemanları kendi hesaplarına bastıramaz-
lar. Ancak, başvurdukları eğitim - öğretim yılı için
de bastırılamayacağı, kurumun yönetim kurulunca 
yazılı o-larak bildirilen kitapları kendilerinin basıtrma 
hakları saklı/dır. 

Ders kitaplarıının ve teksirlerinin bastırılmasında 
uygulanacak esaslar ve ödenecek telif hakları Yük
seköğretim ıKurulunca düızelenir., 

•BAŞKAN — 48 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.ı 

'Buyurun^ 

ORGENERAL 'NECDET ÜRIUĞ CMıilli Güven
lik Konseyi Genıel Sekreteri) — Bu, kitap... Teksir, 
doğru da; kitap bakımından; «Bastıranıaz» şekli bi
raz tehlikeli; şöyle ki: O zaman, bir öğretim üyesi, 
ilim adamı olma, araştırma ve yayın yapma vasfını 
kaybeder. :Bu itibarla, iders notları, teksir vesairenin 
üniversite, tarafından bastırılıp, maliyeti mukabilin
de öğrencilere dağıtılması uygun; ancak, kitap bas
tırma hakkını öğretim üyelerine, hocaya vermemek, 
hocayı çalışmamaya itmek; 'dolayısıyla, araştırmaya 
teşvik etmemek demektik. Binaenaleyh, kitap yazsın, 
kitabını bastırsın, satsın. Kitaba ambargo koymak, 
tehlikelidir;, hocayı' tembel yapmak 'demektir., 

Bu bakımdan, ders kitaplarını değil; teksir, not 
gibi şeyleri üniversite bastırsın. Hoca, kitabı yazsın, 
bastırsın; ancak, bu kitabın üniversitede okutulup 
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okutulmayacağına da 'Yükseklöğre'tüm Kurulu karar 
versin. 

BAŞKAN — Doğru. 
Ne dersiniz?.., İBu'yurun, 
MİLLÎ EĞÜÜİM IBAİKİANI HASAN SAĞLAM 

— Efendim, eski ıl!7150 ile aynı; bir değişiklik yok. 
Eski kanun hükmüne göre de, ders aracı olarak kul
lanılan kitap ve teksirler öğretim üye Ve yardimıeı-
ları kendi hesaplarına bastıraımazlar; ticaret yapı
yorlar çünkü. Bu hüküm o zaman 'da konmuş. 

.BASJKİAN — Yani eskiden ide vardı bu hüküm
ler. Onun için, ancak başvurdukları eğitim - öğretim 
yılı içinde bastırılamayacağı, kurumun yönetim1 kuru
lunca yazılı olarak bildirilen kitapları, ken'dieriMn 
bastırma hakları saklıdır, 

IORJGENİERIAL INECDET ÜRIUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Üniversite yönetim 
kuruluna gidecek; «Bunu bas» 'diyecek; «Basarnam» 
diyecek, aynı şey olacak; ama, kitap bastırmamak 
şeklinde bir şeyi biraz.. 

BAŞKAN — 'Ama varmış, eskiden de varmış, ye
ni konmamış., 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Var, eskiden1 de var
dı; ama buna rağmen, bu kayda rağmen gene de 
yapıyorlar. Yalnız, talebeyi mecbur ederek yapma
mak için, Yükseköğretim (Kurulu, bu kitabın üni
versitelerde ders klitabı olarak kullanılıp kullanılma
ması kararım versin; ama bir hocayı kitap yazmak
tan men etmek ve o kitabın üniversitede okutulma
sına mani olmak gibi antidemokratik bir siyaset olur 
bu. 

'BAŞIKlAN — O halde, bir öğretim üyesi, bir ki
tap yazacak ise, evvela üniversite rektöründen «İBen 
bunu yazacağım» diye izin mi alacak? 

ORİAMÎRAL INEJIAT TÜMIER — Herhangi bir 
kitabı yazar Sayın Başkanım; bu, ders aracı diye 
başlıyor., 

İBlAjŞKAİN — »«Üniversitede ders kitapları' ve tek
sirleri, ilgili üniversite tarafından basılır veya bastı
rılır ve öğrencilere maliyetlerini aşmayacak fiyatla 
satılır. Ders aracı olarak kullanılan kitap Ve teksirle
ri öğretim elemanları kendi hesaplarına bastıramaz-
lar..» devam ediyor bu., 

O halde, üniversiteye verecek, «Bunu bastırın» 
diyecek; kaça mal olmuşsa, üniversite de bunun o 
fiyatı üzerinden talebeye verecek. 

Ne diye yazsın bunu öğretim üyesi, kendine hiç
bir para verilmeyecekse? 
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ORGENERAL (NECDET »ÜRUĞ (M'üUi Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Ve onun için deı 
efendim, bugün hiçbir üniversite hocasının doğru 
dürüst ders kitabı yoktur, neşriyatı yoktur. 

BAŞKAN — Kam yazacak, peki bu ders kitabını? 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Dışardan geliyor 
efendim, teksirle idare edüyoriar işite* 

BAŞKAN — «Onu da yapamaz» diyor. 
ORGENERAL NİECDET ÜRUĞ (Milli Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Hayır. Bugüne kadar 
teksirle 'idare edegeldıiler; en kolay iş bu; kitap yaza
mıyor, teksirle idare ediyorlar. 

BAŞKAN — Benim bildiğim, şimdi liselerde bir
çok hoca fizik ve kimya kitabı yazar; yazamaz mı? 
Yazıyor. Eğer Milli Eğitim Bakanlığı o kitabı seç-
mişse, pekâlâ teklif eder; satılır. 

MİLLÎ EĞİTİM IBAKANI HASAN SAĞLAM -— 
Yazıyor, Talim Terbiye de seçiyor o kitabı, oluyor. 

BAŞKAN — 'Üniversitede niye 'olmuyor? 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 

Efendim şöyle: 48 nci maddenin başında, bu husus 
iyi bir hüküm olarak zikrediliyor: «Üniversite ders 
kitapları ve teksirleri ilgili üniversite tarafından bası
lır...» Ancak, bu hüküm gereğince, zorlayarak belkÜ 
hem de çok lüzumsuz bir ders kitabını «basacağım» 
diyecek, bastıracak ve öğrencilere, maliyetli aşmayaf-
cak fiyata satılacak. Bir defa bunu verecek. 

Madde devam ediyor: «Ancak, ders aracı olarak 
kullanılan kitap ve teksirleri öğretim 'elemanları kendli 
hesaplarına bastıramazlar.» Bunu kendi hesabına bas
tırmayı yasak ediyor; fakat üniversite olarak bunların 
Sistemlerini YÖK ayarlayacak. Yine, aşağıda da en 
a l satır da, ders kitaplarının ve teksirlerinin bastırıl
masında uygulanacak esasların, ödenecek telif halk
larının, Yükseköğretim Kurumunca tespit edileceğini 
ve parasının verileceğini belirtiyor. 

BAŞKAN — Yani, teklif hakkı verilecek ona. 

MİLLİ EĞİTİM HAKANI HASAN SAĞLAM — 
Verilecek efendim. Bunu YÖK düzenleyecek; ancak 
ticaret metal haline sokamayacak-

BAŞKAN >— Anladım. Mesela, bizde birisi bir 
kitap yazar, Harp Tarihi Dairesine satar; Harp Tarihli 
Dairesi onu bastırır, dağıtır; yazarın parasını verir. 
Yani hiçbir şey vermeyecekse bile, yine telif hakkı 
olarak ona bir şey verecek; o da yönetmelikle tespit 
edilecek. 

Oldu o zaman, mesele yok. 
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48 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen?.. 
Yok. 

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

49 ncu maddeyi okutuyorum: 
Yabancı Dil Hazırlık Eğitim - Öğretimi: 
MADDE 49. — Bir eğitim - öğretim programına 

verilen öğrenciler, ilgili üniversite tarafından gereki
yorsa bir yabancı dilden sınava tabi tutulurlar. Yeter
siz bulunan öğrenciler önce o yabancı dil alanında, 
bir yıla kadar, esasları üniversitelerin önerileri gözönün-
4e tutularak, Yükseköğrdtıim Kurulunca tespit edilen, 
bir hazırlık eğitim - öğretimine tabi tutulabilirler. Bir 
hazırlık eğitim - öğretim döneminde başarılı olama-
yanlaon üniversitelerle ilişkileri kesilir, 

Eğitim - öğretim süresince yabancı dili gelişitirmek 
için gerekli önlem alınır. 

BAŞKAN — O halde ışiimıdi bu, üniversiteye her 
giren muhakkak bir yabancı dili öğrenecek anlamı ta
şıyor; değil mi? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (İMilli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Gerekiyorsa.! 

BAŞKAN — Onun gerektiğine Yükseköğretim 
Kurumu mu karar verecek? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Evet efendim. 

BAŞKAN — «Öğrenciler ilgili üniversite tarafın
dan gerekiyorsa bir yabancı dilden sınava tabi tutu
lurlar.» 

Hükümetin teklifinde de var mı idi bu madde? 

MİLLİ EĞİTİM BAK ANI HASAN SAĞLAM — 
Hayır, yok efendim; yoktu. Yalnız, zorunludur.. Daha 
önce diğer hükümlerde «'zorunludur» diye geçti; fa
kat böyle bir hüküm yok. 

BAŞKAN — Yani, o halde, daha önce hazırlık 
sınıfı oluyor. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) •— Maddelerde, bir ya
bancı dili zorunlu ders haline geitîirdik; ama takibe 
dışarıdan lâalettayin gelmişse, o halde bu zorunlu 
yabancı dilin Seviyesine ulaşamayacaktır. O halde bu
nun zorluklarını yenebilmesi bakımından bir ön kursun 
açılması, hazırlık lisan eğitiminin yapılması gerekmek
tedir ve yararlıdır., 

BAŞKAN — Yapabilen bazı kurumlar bunu ya
pacak, bu yararlıdır; tabii, keşke yapabilse. Yalnız, 
birçok üniversite, fakülte bunun öğretim üyesini bula
mayacak tabii. 

88 — 
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ORAMİRAL NEJAT TÜMiER — Müsaade 
ederseniz, Iblir ihusus var efendim. 

IBurada, Mirindi paragrafın ıson satırında, «oir 
ihazırlilk eğitim, löğrdflim döneminde 'başarılı 'Olama
yanların üınlivarsilbdleıtle (iIllışMlerfı (kesilir» diyor efen
dim. Yanli o üniversite lile iilisiğMn ikeslillmesi la
zım, yoiklsa Ibütüln ünliveıısiltdlerle diye (bir tabir ola
maz, Ibir. 

İlkindisli, ibu çocuk Ibunda başarılı olamaz; alma 
güder, lisan ımedburiydti olmayan Ibir üniversitede 
baişarıilı öl'albilir. IBurada, «üniversitelerle ilişkileri 
kepilir» deyimce ıbir daha artık dkuma olanağı fcail-
ımaz glıbi geldi 'bana. 

IBAŞKAN — Evelt ,ne diliyorsunuz? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu IBaşIkanı) — Bundan Ikasılt Sayın Başfca-
nıım, Sayın Komutanımın buyurduğu gibi, o ünîivetr-
sıilte Jile ilişiğinin kesilmesidir. Zaten Ibir yüksek-. 
öğretim kurumuna kayıtlı olduğu takdirde - '6 da 3r 

dü ima'luımları, 'halk - (bir defa daha sınav halkikı var; 
o giirdbileodk. 'Buraya kaydolmuştur, başarılı ol'arna-
ımıştır; layrılımışjtır; Imıtiİhana bir defa dalha giiırebilir; 
ıbaşjka ;biır üniversiteye giddbilir. 

BAŞKAN — İyi aımıa, tM tane üniversite düşü
nelim; tbMıslinde Ihazıriılk sınıfı var, açtı; Ibir ıbaışjka 
yerddki üniversite de açmadı; ancak, Ibitirirklen de 
fbir yabancı diitl medburiydtii var. 

Şlimdi, ihazıriılk Isılnıfı açan Ibir üniveristeye güren 
çioouik taşta ımıuVafifalk oilamıazlsa, Ibir de üniversite ile 
ihemen ilişiği ıkeslilecdk, üniversiteden atılacak o ço
cuk, «Ben (burada muvaffak olamadım; ama bunun 
devamında öğreın)ir, sene sonunda llfeanı verirdim. 
Niye beni Ibaşlfcan alıyorsunuz? Kaldı Ikli, öteki ta
rafta ıhiç ydk; Ihazıriılk sınıfı 'açamadınız. Orada ıhazır
iılk ısınıfı olmadığı Ihallde devam ediyor; sonunda iım-
Itiihan ediyorsunuz. Bdnü de sonunda imtihan edin, 
ne diye lilşliğiml Ikestöiniiız?» derse, buna verilecek 
cevap ydk. 

KURMAY AUBAY CUMHUR EVCİL (îiıtisals 
Kamiıslyonu ©aşlkanı) — Sayın Başkanım, affedersi
niz, anlayabildiğim kadarı ite söyle araz ©deyimi 
Bazı dkulammız var, örneğin orta Doğu Tekırtik Ünii-
VersÜtdsi, Hacettepe Ünliverslitesiı, 'Boğaziçi Ünliverlsi-
Itesİ; fbunlllar yabancı dil lüzeriinıe eğitim - öğretim ya
pıyorlar ve (bunların Ihazıriılk sınıfları var. ıBu tür 
eğitim yalpan ımlüeslsesdler, öğrencileri Ihaizırlık sını
fına aldılktan 'sonra (bir yabancı d i sınavına talbi lüu-
Itacaklar. 

BAŞKAN — Odları ımı kastediyorsunuz, Yani, 
yabancı dille öğretim - eğitim yapan üniversiteleri 
imi kastediyorsunuz? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Koimüslyonu IBaglkanı) — Evet, Sayın Başkanım. 

IBAŞKAN — Onu (kastetmiyor o. Bakın dkuyo-
ırum; «Bir eğitim - öğrdtim programıina verilen öğ
rendiler, lilgili lünliverslite tarafından, gerdkiyiorsa Ibir 
yabancı dilden isınava...» 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (ihtisas 
Komisyonu Baştanı) — «Gerdkiyorsa» Sayın Baş
kanım... 

ORGENERAL NECDET Ü-RUĞ (Milli Gü
venlik Konseyi Gendi Sdkrdteri) — Bir konuyu İn
gilizce, Fransızca tedrisat etmeyi ımedbur tütüyorsa, 

o lisanda yapıyorsa, onun için. 
IBAŞKAN — O zaman «gerekliyorsa» değil, «o 

(lisandan yapıyorsa» diydilim. 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Komisyonu IBaşjkanı) — «İlgili üniversite tarafından, 
gerdkliyorsa (bir lyalbancı dilden ısıinıava (tabi tutulur
lar.» 

Yani ibu üniversite, yalbancı dilde eğitim - öğre
tim yapan... 

IBAŞKAN — «Yabancı dilde Öğrdtim yapıyor
sa» demek (lazım onla. ©en öylle anilamadım, öyle 
.anlaşılmıyor ibu. 

«Bir eğitim, - öğretim programına verilen öğren
diler ülgliılii lünliverslite tarafından - gerekiyorsa de
ğil - yabancı dilde eğilüim öğrdtim yapılıyorsa, o ya
bancı dilden sınava tabi tulfcullurllar. 

ORGENERAL SEDAT CELASUN — Hacet
tepe lisan öğrdiiiyor, sonra Türikçıe yapıyor devamlı. 

IBAŞKAN — ©azı densdieniı İngilizce yapıyor. 
Yetersiz ^bulunca, öınoe, «o yabancı dil alanında Mır 
yıla kadar, esasları lünliverslite öğrendleri gözö nünde 
tutularak» falan falan diyor. Yani, «gerdkiyorsa» da 
!bu mana çılkımıyor da, ondan dedim, ©en yanlış an
ladım; (balkın, Orarriiral Tümer de öylle anlamış; de-
mdk ki ıbaışjkalları da öyfte aınilayacalk. 

İlgili lünliverslite (tarafından Ibir yalbancı dilden mi, 
dile inli? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ <)M'Jflllîi Güven
lik Konseyi Genel Sdkrdteri) — Hepsi değil tablili; 
muayyen konular yabancı dilde yapılıyor, ©lir üniver
sitenin tülmü, Ihepsi değl KalbGli. 

IBAŞKAN — Hgiilli üniversite tarafından değil; 
ilgli... 

ORG'BNERAL NECDET 'ÜRUĞ (MİM Gül 
vernik Konseyi Genel Sekreteri) — İlgili yülkseköğ-
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retöim taıtara tarafından. IBuınıun telkdiıriinli ünliverdi-
ft-eye ıbıralkıyor; fhazıırlılk ©ğlitilm'inin yapıOmaısı kuranını 
o (ünlivenslite allıyor. 

(BAŞKAN — ©alkın, ibiz yanlhş anlladılk. Onu o 
şdkülde dlüzenUemdk tozum. Sizin Ikaisltınıız, ıo ünıiiveM-
tede yabancı dille eğitim - (öğrdtiim yapıhyioınsıaı, Orta 
Doğu (g)ilbi, ımuayyen prîögraimllar uygıuliuıyoriia... 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (MM Gü-
<venıllilk Kfouseıyfi Geneli Sdkrdterii) — Muayyen prog-
ıralmUar, leğiltlJm - öğrdflim priograimılan uyguDuyorisa; 
yabancı 'dile eğülflimı yapıyorsa, (üniverisite Ijhlüiyaç du- • 
'yıuyorsa Ibundan limltlhan yapacak. 

IBAŞK1AN — Talbii. Bundan Iblir limtfhan yapar; 
onda ımuıvaffalk ıdlıaımiaHsa, dlövaım ödenmez demektir., 

O zaiman arilaşıllıyar; 49 nou malddeyli tona göre 
düzemielmıdk igareöclir.. 

49 ucu mıaddıenlin, Ibu yönde daha açık Ibtir ışdkide 
ifaide ©dlmıesli içlin Komisyona lialdeslinli oylliarınıza 
ısunıuyoruım: 'Kfalbui edeıier... Etmeyenler... Kalbull 
edilmiştir. 

50 nci maddeyi ökutluyoruim : 

Lisanls ÜısHü öğrdtliını: 

MADDE 50. — Uısull ive ışartfları : 

a- Llisanls düzeyünde öğrdtliim gördükten isiorara, 
yifedköğretliım (kurutanlarında yülksdk lisanls, doflöto-ra-
ya da ıtıplta uzmaınll-ılk öğrenimli yapmalk isteyenler, 
yültosdköğrdtim Ikuıruımllarınüa uısulllüne göre açıilacak 
isıınavlla ve Üni'versıilfcalıeraraiSi Kurulca tespit edilecek 
ösals'lara ıgöre ıseç'MIMer. 

ta (Yülkisıdköğndtlilm (kuru'mlları, Milsanis üsltiü öğre
tim konıuisıundalkli lisltıdkll'erii Ikarşjlaimalk (üzere gerek! 
planlkımıap yapar :ve önlemılıeri a'tor. 

c lisans lüsltü öğrdbim öğrencilerinden, araştır
malara ve uıyguılaımallara ıkaltikıllıaın nedenliyle, hariç 
alinımaız. 

d< UJsaınıs lüidbü öğrettim öğrencileri, Ikendfrleıiinıe 
talhlslis edlelblilleedk ibumsılardan yararlanabillecelMerıi 
gilbi, her def alsında Ibüır yıH1 için öimıaik üzere öğre
tim yardıımıcılığı kadrolarından ibirline de atana'biiiir-
fliar. 

e.ı Tııplta uızîmanllılk öğrenimi yapanlara 'verilecelk 
aylık veya ödendklıerlin ıtdsplitinde, aynı duru'mda 
bulunan Sağlıık 've Sosyal Yardım Balkanlığımdalki 
personelin ayllıfk ve ödenekleri gözön/ünde tultulur. 
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BAŞKAN — «Lisans üstü öğretim öğrencileri...» 
Bu tabir bana biraz tuhaf geldi;. «Lisans üstü öğre
tim yapan öğrenciler» desek buna : «c) Lisans üstü 
öğretim yapan öğrencilerden, araştırmalara ve uy
gulamalara katkıları nedeniyle harç alınmaz.» 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Hukuk tşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
re Başkanı) — Efendim, «Lisans üstü öğretim yapan
lardan harç alınmaz» şeklinde olması daha uygun. 
Diğer kısım gerekçe oluyor ki, buna gerek yok. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (ihtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, diğer öğ
rencilerden harç almıyoruz. Lisans üstü öğrenciler
den alınmıyor diye bir tepkiye maruz kalınmasın di
ye bu gerekçeyi bizatihi koyduk ki, onlar da öğren
cidir, öğrenci statüsünde; lisans üstü öğrencilerden 
niçin alınmıyor diye bir tepki doğmasın. Tabii, ge
rekçeyi herkes okumaz, her yerde de yayınlanmaz 
malumunuz, diğer öğrencilerin, lisans öğrenimi ya
pan öğrencilerin dikkatini çekecek; «Biz de öğrenci
yiz, onlar da öğrenci...» 

BAŞKAN — fyi ya, siz de, «öğrenci» demişsi
niz. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, araştırma
lara ve uygulamalara katkıları nedeniyle harç alın
maz. Gerekçe burada, «nedeniyle» diye. 

Sayın Generalim, «Burada gerekçeye lüzum yok
tur, çıkaralım» buyurdular. 

BAŞKAN — Doğru; kanunda sebep konmaz; o 
doğru. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk tşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
re Başkanı) — Evet. Neden almıyorsunuz : Araştırma 
yapıyor, katkıda bulunuyor, diye alınmıyor. 

BAŞKAN — Gerekçe kanunda yazılmaz, gerek
çe kısmında yazılır o, doğru. 

O zaman şöyle yazacağız •: «Lisans üstü öğretim 
yapan öğrencilerden harç alınmaz.» 

(b) fıkrasında bir değişiklik yok. 
O halde 50 nci maddenin (c) fıkrası şöyle oldu : 

«Lisans üstü öğretim yapan öğrencilerden harç alın
maz.»! 

Gerekçe kısmı silinecek. 
(d) fıkrası da : «Lisans üstü öğretim öğrencileri» 

değil, «Lisans üstü öğretim yapan öğrenciler kendi
lerine tahsis edilebilecdk burslardan yararlanabilecek-
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leri gibi, her defasında bir yıl için olmak üzere öğ
retim yardımcılığı kadrolarından birine de atanabi
lirler.» 

50 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı efendim?.. Yoktur. 

50 nci maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Saat 17.35'te toplanmak üzere birleşime 15 daki
ka ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 17.20 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 17.40 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (Devlet Başkam, Genelkurmay ve Milli Güvenlik Konseyi Başkanı) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSÎN (K. K. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAHÎNKAYA (Hv. K. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Oramiral Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve Miffl Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Orgeneral Sedat CELASUN (Jn. Gn. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — Milli Güvenlik Konseyinin 78 nci Birleşiminin 3 ncü Oturumunu açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ (Devam) 

2. — Yükseköğretim Kanunu Tasarısı ve İhtisas 
Komisyonu Raporu. (1/203) (S. Sayısı : 285) (Devam) 

BAŞKAN — Görüşmelere kaldığımız yerden de
vam ediyoruz. 

51 nci maddede kalmıştık, 51 nci maddeden iti
baren devam ediyoruz. 

51 nci maddeyi okutuyorum : 

ıSBKİZÎNCÎ (BÖLÜM 

Memurlar ve Diğer Görevliler 

Yönetim Örgütleri : 
MADDE 51. — a) Yükseköğretim üst kuruluş

larında başkana, üniversitelerde rektöre bağlı, mer
kez yönetim örgütünün başında bir genel sekreter ve 
hizmetlerin gerekli kıldığı daire başkanları, müdür
ler, danışmanlar, hukuk müşavirleri, uzmanlar ile 
büro ve iç hizmet görevlerini yapmak üzere, memur
lar ve diğer görevliler bulunur. 

Daire başkanlıkları ve müdürlükler üst kuruluş
larda kurulların, üniversitelerde yönetim kurulunun 
kararı ile genel hükümlere göre kurulur. 

b) Her fakültede, dekana bağlı ve fakülte yö
netim örgütünün başında bir fakülte sekreteri, ensti

tü ve yüksekokullarda ise enstitü veya yüksekokul 
müdürüne bağlı enstitü veya yüksekokul sekreteri bu
lunur. Sekretere bağlı büro ve iç hizmet görevlerini 
yapmak üzere gerekli görüldüğü takdirde, yeteri ka
dar müdür ve diğer görevliler çalıştırılır. Bunlar ara
sındaki iş bölümü dekanın veya müdürün onayından 
sonra uygulanmak üzere ilgili sekreterce yapılır. 

c) Genel sekreter ve sekreterler oy hakkı olmak
sızın bağlı bulundukları kurumun kurullarında ra
portörlük yaparlar. 

BAŞKAN — 51 nci madde üzerinde s'öz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

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

52 nci maddeyi okutuyorum : 

Atamalar : 

MADDE 52. — Atama esasları: 

a) Genel sekreter ile daire başkanları, müdür
ler, hukuk müşavirleri ve uzmanlar, yükseköğretim 
üst kuruluşlarında ilgili kuruluşların görüşü alınarak 
yükseköğretim üst kuruluşunun başkanı; üniversite
lerde ise yönetim kurulunun görüşü alınarak rektör 
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tarafından atanır. Fakülte, enstitü ve yüksekokul ] 
sekreterinin atanması, ilgili dekan veya müdürün öne
risi üzerine rektör tarafından yapılır. 

b) Üst kuruluşların ve üniversitelerin genel sek
reterlerinin üniversite lisans diplomasına, fakülte sek
reterleri ile enstitü ve yüksekokul sekreterlerinin yük
seköğretim diplomasına sahip olmaları şarttır. 

c) Memurların atanmaları; fakültelerde ve bağlı 
kuruluşlarda dekanların, rektörlüğe bağlı kuruluşlar
da ilgili müdürlerin, yükseköğretim üst kuruluşların
da ve üniversite merkez örgütünde genel sekreterin 
önerisi üzerine kadro esas alınmak üzere başkan veya 
rektör tarafından yapılır. 

d) Yardımcı hizmetler sınıfı personeli, yüksek
öğretim üst kuruluşlarında, rektörlükte ve rektörlüğe 
bağlı kuruluşlarda genel sekreterin önerisi üzerine 
başkan veya rektör, fakültelerde ve fakültelere bağlı 
kuruluşlarda fakülte sekreterinin önerisi üzerine de
kanlar, enstitü ve yüksekokullarda sekreterin önerisi 
üzerine müdür tarafından atanırlar. i 

e) Yükseköğretim üst kuruluşlarının ve üniver
sitelerin, yönetim personeli için aylıklı veya sözleş- I 
meli kadroları, yükseköğretim üst kuruluşlarında 
başkan, üniversitelerde ise rektör tarafından tespit 
edilir ve ilgili makamlara önerilir. 

BAŞKAN — Bu sondaki (e) fıkrasında «ilgili 
makamlara önerilir» den kasıt neresi oluyor? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Milli Eğitim Bakanlığıdır. 

BAŞKAN — Çünkü, «Yükseköğretim üst kuru
luşlarının ve üniversitelerin yönetim personeli için 
aylıklı veya sözleşmeli kadroları yükseköğretim üst 
'kuruluşlarında başkan, üniversitelerde ise rektör ta
rafından tespit edilir ve ilgili makamlara önerilir.» I 
deniyor. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Maliye Bakanlı
ğı ile Milli Eğitim Bakanlığı ve Personel Dairesi Baş
kanlığı, kadro ile ilgisi bakımından. I 

BAŞKAN — O halde «ilgili makam» deyip de 
bunu YÖK'e mi gönderecek? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — YÖK ile alakası 
yok. 

BAŞKAN — Onunla bir alakası yok onun. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Kadro ile ilgili I 
olduğuna göre Maliye Bakanlığı oluyor. j 
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BAŞKAN — Doğrudan doğruya o makamı yaz-
saydık, olmaz mıydı? Değişik mi olurdu? Çünkü ba
kanlıklara bağlı yükseköğretim kurumları var, ken
disi bakanlığına bildirecek; o bakımdan «ilgili ma
kamlara..,»! 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Maliye Bakan
lığı oluyor. 

BAŞKAN — Ama, Maliye Bakanlığına da yine 
o bakanlık kanalıyla gitmesi lazım. Direkt Maliye Ba
kanlığına yazamaz. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — «İlgili makama» 
olarak kalması daha iyi olur. 

BAŞKAN — «İlgili makam» gene kalsın. 
Peki Madde, yönetimde görev alacak kişilerin 

atanmanın esaslarını getiriyor. 
Söz almak isteyen var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

53 n'cü maddeyi okutuyorum : 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Disiplin ve Ceza İşleri 

Genel Esaslar : 

MADDE 53. — a) Yükseköğretim Kurul Baş
kanı Yükseköğretim Kurulu ile üniversite rektörleri
nin, rektör üniversitenin, dekan fakültenin, enstitü 
ve yüksekokul müdürleri enstitü ve yüksekokulların, 
bu birimlerin genel sekreter veya sekreterleri de sek
reterlik personelinin disiplin amirleridir. Üniversite 
ve bağlı birimlerinin yönetim kurulları aynı zamanda 
disiplin kurulu olarak görev yaparlar. Disiplin ku
rullarında profesörlerle ilgili hususların görüşülme
sinde doçent ve yardımcı doçentler, doçentlerle ilgili 
hususların görüşülmesinde de yardımcı doçentler di
siplin kurullarına alınmazlar. 

b) Öğretim elemanları, memur ve diğer perso
nelin disiplin işlemleri, disiplin amirlerinin yetkileri, 
devlet memurlarına uygulanan usul ve esaslara göre 
Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir. 

c) Ceza kovuşturması usul ve esaslarında, genel 
hükümler uygulanır. /' 

BAŞKAN — 53 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

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

54 ncü maddeyi okutuyorum : 
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Öğrencilerin Disiplin İşleri : 
MADDE 54. — Soruşturma, yetkiler ve cezalar : 
a) Yükseköğretim kurumları içinde veya dışın

da yükseköğretim öğrenciliği sıfatına, onur ve şere
fine aykırı harekette bulunan, öğrenme ve öğretme 
'hürriyetini doğrudan doğruya veya dolaylı olarak kı
sıtlayan, kurumların sükûn, huzur ve çalışma düze
nini bozan, boykot, işgal ve engelleme gibi eylemlere 
katılan, bunları teşvik ve tahrik eden, yükseköğretim 
mensuplarının şere'f ve haysiyetine veya şahıslarına 
tecavüz eden veya saygı dışı davranışlarda bulunan 
ve anarşik veya ideolojik olaylara, katılan veya bu 
olayları tahrik ve teşvik eden öğrencilere; uyarma, 
kınama, bir haftadan bir aya kadar kurumdan uzak
laştırma, bir veya iki yarıyıl için kurumdan uzaklaş
tırma veya yükseköğretim kurumundan çıkarma ce
zaları verilir. 

b) Bir fakülte, enstitü veya yüksekokulun için
de veya dışında öğrencilerin işlemiş oldukları disip
lin suçlarından dolayı soruşturma yapmaya ve doğ
rudan gerekli cezayı vermeye veya disiplin kuruluna 
sevketmeye ilgili fakülte dekanı, enstitü veya yüksek
okul müdürü yetkilidir. 

c) Disiplin soruşturmasına, olay öğrenilince der
hal başlanılır ve soruşturma en geç onbeş gün için
de sonuçlandırılır. 

d) Hakkında kovuşturma yapılan öğrenciye söz
lü veya yazılı savunma hakkı verilir. Tanınan süre 
içinde savunma yapmayan öğrenci bu hakkından 
vazgeçmiş sayılır. 

e) Disiplin cezaları, ilgili öğrenciye yazı ile bil
dirilir. Durum, öğrenciye burs veya kredi veren ku
ruluşa ve Yükseköğretim Kuruluna duyurulur. Yük
seköğretim kurumundan çıkarma kararma karşı on
beş gün içinde üniversite yönetim kuruluna itiraz 
edilebilir. Cezalar öğrencinin dosyasına ve siciline iş
lenir. 

f) Bu maddeye göre yapılacak işlemler sırasın
da gerekirse öğrenciye, bağlı bulunduğu öğretim ku
ruluşunda, ilan yoluyla tebligat yapılabilir. 

g) Yükseköğretim kurumundan çıkarma kararı 
bütün yükseköğretim kurumlarına, Yükseköğretim 
Kurulu, emniyet makamları ve ilgili askerlik şubele
rine bildirilir. Yükseköğretim kurumundan çıkarma 
cezası verilen öğrenciler, bir daha herhangi başka bir 
yükseköğretim kurumuna alınamazlar. 

•BAŞKAN — 54 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Müsaade 
ederseniz bir noktanın açıklanmasını isteyeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efen

dim, (g) fıkrasında, «Yükseköğrenim Kurumundan 
çıkarma kararı bütün öğretim kurumlarına, emniyet 
makamları ve ilgili askerlik şubelerine bildirilir.» de
niyor. Acaba bu askerliğe sevkedilmeleri bakımından 
mı, yoksa ne bakımdan bildiriliyor? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Tecil yok zaten, 
o andan itibaren bitmiştir. İlgilinin ilişiğinin kesil
mesi bildiriliyor. 

BAŞKAN — Tecil kaldırılıyor. 
ORGENERAL NURtElTTÎN ERSÎN — Ama bir 

açıklama gerekir. Askerliğe ısevk edilir demek gerekir. 
BAŞKAN — O askerlik kanununda yer alıyor. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Müli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Onun öğrencilik
le ilişiği kesilmiştir, deyince askerlik şubesi askere 
sevk edecektir. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bunu ya
pabilir mi? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Askerlik devre
si gelmişse yapacak tabii. Devresi gelmemişse o za
man tecil durumu ortaya çıkar. Devresi gelmemişse 
tabii gönderemez. 

BAŞKAN — Devresi değil de yaşı gelmemiştir. 
Liseyi, 18 yaşını bitirmiştir, daha birinci senesi iş
lememiştir, daha 19 yaşındadır; henüz askerlik çağı
na gelmemiştir. 

Yalnız şu olur : Askerlik şubesine bildiriyor, eğer 
askerlik çağı gelmiş de tecil edilmişse, bu tecili o za
man ortadan kalkıyor demektir. Hemen askere sevk 
etmesi lazım askerlik şubesinin. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — EVet, il
gilinin ilişiğinin kesilmesinden sonra. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — İlişiğinin kesilme
mesi için çalışacaktır efendim. Okulu bitirir bitirmez 
durumunu incelediği takdirde askerlik muamelesini 
yapacaktır. Ama yaşı gelmemişse, buyurduğunuz gi
bi tabii yapacak bir şey yok. Yok eğer tecil edilme-
mişse tecili ortadan kalkmıştır, otomatikman askere 
sevk edilecektir. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Evet te
cilinin kalkmış olması lazım. 

BAŞKAN — Erkek öğrenciler içindir bu asker
lik şubesine bildirme; kız öğrenciler için değil tabii. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Tabii efendim. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Başkaynak. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ

KAYNAK (Hukuk işleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
re Başkanı) — Sayın Başkanım, şimdi bu metnin 

-1 nci fıkrasının yazılış şekline göre, başka bir suç 
işlemiş olsa bile, bir eylemden dolayı iki defa ceza 
verilmez, kuralından belki hakkında soruşturma yap
maya gidilmez. Eğer tensip buyurursanız metni şöy
le düzenleyelim : «... Anarşik veya ideolojik olayla
ra katılan ve bu olayları tahrik veya teşvik eden öğ
rencilere, eylem başka bir suçu oluştursa bile, ayrıca 
uyarma, kınama, bir haftadan bir aya kadar veya bir 
veya iki yarıyıl için kurumdan uzaklaştırma veya 
yükseköğretim kurumundan çıkarma cezaları verilir.» 

BAŞKAN — Evet; oraya, «... teşvik eden öğren
cilere eylem başka bir suçu oluştursa bile, ayrıca...» 
ibaresi eklenecek. Yani, mahkemesi devam eder ama, 
ayrıca bu uyarma, kınama, bir haftadan bir aya ka
dar kurumdan uzaklaştırma, bir veya iki yarıyıl için 
kurumdan uzaklaştırma... 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KAYNAK (Hukuk işleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
re Başkanı) — Sayın Başkanım, orada «uzaklaştır
ma» iki defa tekrarlanmış, onu teke indirebiliriz. 
Kurumdan uzaklaştırma iki defa yazılmış, bir defa 
olacak : «... kurumdan uzaklaştırma, bir veya iki 
yarıyıl için kurumdan uzaklaştırma...» ikisi de ku
rumdan uzaklaştırıyor efendim. 

ORAMİRAL NEJAT TÜIMEİR — Birinci «ku
rumdan» ifadesi silinecek efendim. 

'BAŞKAN — Birinci «kurumdan uzaklaştırma» 
silinecdk. «... bir haftadan bir aya kadar veya...» 
oraya bir daha 'bir «veya» gelecek; «... veya bir ve
ya iki yarıyıl için kurumdan uzaklaştırma veya yük
seköğretim kurumundan çıkarma cezaları verilir.» 
Evet. 

Şimdi hu 54 noü madde üzerinde söz almak iste
yen var mı? Yoık. 

Bu (a) fıkrasını yeni düzeltülmiş şekliyle bir da
ha okutuyorum. 

:«a) Yüksdköğrdtim Ikurumiarı içlinde veya dışın
da yükseköğretim öğrenciliği sıfatına, onur ve şere
finle aylkırı harekette 'bulunan, öğrenme ve öğretme 
hürriyetini doğrudan doğruya veya dolaylı olarak 
kısıtlayan, kurumların sükûn, huzur ve çalışma düze
nini 'bozan, boykot, işgal ve engelleme gibi eylemlere 
'katılan bunları teşvik ve tahrik eden, yükseköğretim 
mensuplarının şeref ve haysiyetine veya şahıslarına 

tecavüz eden veya saygı dışı davranışlarda 'bulunan ve 
anarşik veya ideolojik olaylara katılan veya bu olay
ları tahrik ve teşvik eden öğrencilere; eylem başka 
bir suçu oluştursa bile, ayrıca uyarma, kınama, bir 
haftadan 'bir aya kadar veya 'bir veya iki yarıyıl için 
kurumdan uzaklaştırma veya yükseköğretim Ikuru-
mun'dan çikarma cezaları verilir.» 

'BAŞKAN —Evet. 
(Bu şekliyle 54 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

55 nci maddeyi okutuyorum. 

ONUNCU BÖLÜM 

Mıaili Hükümler 

Gelir Kaynakları : 

'MADDE 55. — Yükseköğretim üst kuruluşları, 
yükseköğretim kurumları ve bunlara bağlı birimlerin 
gelir kayna'kları; 

a) Her yıl bütçeye konulacak ödenekler, 
b) Kurumlarca yapılacak yardımlar, 
c) Alınacak harç ve ücretler, 
d) Yayın ve satış gelirleri, 
e) Taşınır ve taşınmaz malların gelirleri, 
f) Döner sermaye işletmelerinden elde edilecek 

kârlar, 
g) IBağtşlaTi vasiyetler ve diğer gelirleridir. 
BAŞKAN — 55 nci madde üzeninde söz almak 

isteyen var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
56 nci maddeyi okutuyorum. 
Mali Kolaylıklar v 
MIADDE 56. — İşlem ve Usuller : 
a) Yükseiköğretim üst kuruluşları, yükseköğre

tim Ikurumiarı ve bunlara bağlı kuruluşlara yapılacak 
her türlü bağış ve vasiyetler, vergi, resim, damga res
mi ve harçlardan muaftır. Bağış ve vasiyetlerin kul
lanılmasında, bağış ve vasiyet yapanların kloyduklan 
ve kanunlara göre geçerli sayılan kayıtlara ve şartlara 
uyulur. 

b) Gelir veya 'Kurumlar Vergisi mükellefleri ta
rafından yükseköğretim kurumlarına makbuz karşılı
ğında yapılacak nakdi bağışlar, Gelir ve Kurumlar 
Vergisi Kanunları hükümlerine göre yıllık beyanna
me il© bildliriiecek gelirlerden ve kurum kazancından 
indirilir. 

c) Yükseköğretim üst kuruluşları, yükseköğretim 
ıkurumiarı ve bunlara bağlı kuruluşlar ve birimler ta
rafından eğitim - öğretim ve araştırma amacı ile it-
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hal edilen veya bağış yoluyla gelen makine, alet, ci- I 
haz, ecza ve yayınlar gümrük vergisi ve buna 'bağlı 
vergi, resim ve 'harçtan muaftır. 

d) 'Bir milyon 'liraya kadar (bir milyon lira da- 1 
hil) bir 'hakkın ya da menfaatin telkinini gerektiren, 1 
maddi veya hukuki nedenlerle kavuşturulmasında I 
yüksek dereceli mahkeme ve m'ercilerde incelenmesi- I 
ni istemekte yarar bulunmayan, açılacak veya açılmış I 
o'lan dava, icra ve benzeri takiplerden vazgeçilmesine 
ya da uygun ödeme kararı koymaya rektör ve üst I 
kuruluşların başkanları; bir milyon liradan fazlası 
için üst kuruluşlarda başkanın, üniversitelerde rektö- I 
rün 'önerisıi ve Sayıştay Başkanlığının görüşü üzerine 
Maliye Bakanlığı karar verir. 

e) Üniversiite, fakülte, enstitü ve yüksekokul, 
bunlara Ibağlı kuruluşlar ve birimler tarafından yapı
lan bilimsel, teknik İnceleme ve araştırma ile yayım
ların gerektireceği her türlü giderler hakkında, 2490ı 
sayılı Artırma ve Eksiltme ve İhale Kanunu 'hüküm
leri uygulanmaz. 

f) Üniversitelerin (inşaat, makine ve teçhizatı ile I 
ilgili işlerle bunların bakım ve onarımlarında 1050 
sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 135 nci mad
desi ile 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme ve İhale Ka- I 
nunu 'hükümleri uygulanmaz. I 

'BAŞKAN — Sayın Bakan, (d) fıkrasını açıklar 
mısınız? «Bir milyon liraya kadar bir hakkın ya da I 
menfaatin terkinini gerektiren» diyor; bu hüküm Hü
kümetten 'gelen tasarıda da var mıydı? 

MtöLUt EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Var. 

BAŞKAN — 1750 sayılı Kanunda var mıydı bu? 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Vardı efendim. Bakanlar Kurulunda da münaka
şa edildi. Bunun nedeni şudur: Şimdi, bir milyon 11i-
raya kadar ödediği malarla 5 sene, 10 sene, 15 sene J 
uğraşılıyor; iki milyon için ikinci bir masraf edili
yor. Maliye 'Balkanı ve Sayın Özal; ısrarla terkin ede
lim dediler. Bu bir milyon liraya kadar olanı terkini I 
kayıt edebiliriz. O yetkiyi veriyor Sayın Başkanım. 
Yetkiyi kanun veriyor gerektiğinde. I 

(BAŞKAN —JBir milyon liraya kadar olanını rek
tör veriyor; onun üstünde, 1 milyon liradan fazlası 
için üst kuruluşlarda Başkanın, üniversitelerde rektö
rün önerisli ve Sayıştay Başkanının görüşü üzerine 
Maliye Bakanlığı karar veriyor, o zaman Maliye Ba
kanlığına gider. Bizim şeyde ne kadardır? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Da- | 
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ire 'Başkanı) — O konuyu bilmiyorum efendim. As
lında bunu 4253 sayılı Yasadan almışlardır, Aklımda 
yanlış kalmadıysa, orada da 50 bin liraya kadar def
terdarların, 250 bin 'liraya kadar Maliye ©akanının, 
daha üzerindekinin ise zaten Sayıştayın görüşü alına
rak yapılabiliyor. 

'BAŞKAN — Tabii bu şimdiki bayat pahalılığına 
göre değiştirilmiş, 1 milyon liraya çıkarılmış. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Da
ire Başkanı) — «Yüksek dereceli mahkeme» deniyor, 
onu anlayamadım efendim. Şim'di bu metinde, «1 mil
yon İraya kadar (1 milyon dahil) bir hakkın ya da 
menfaatin kavuşturulmasında yüksek dereceli mah
keme ve mercilerde incelemesini istemekte yarar bu-: 
bulunmayan...» deniyor. 

ORAMIİRAL NEJAT TÜMER — Bir mahkeme
nin bir üst derece mahkemesi her halde. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Da
ire Başkanı) — Buna Asiye Hukuk Mahkemesi ba
kar, onun üöt derece mahkemesi de Yargıtaydır. 

BAŞKAN — ı«... maddi veya hukulkli nedenlerle 
ko'vuşturulmasında yüksek dereceli mahkeme ve mer
cilerde incelenmesini istemekte yarar bulunmayan, 
açılacak veya açılmış olan dava, icra ve benzeri ta
kiplerden vazgeçilmesine ya da uygun ödeme karan 
koymaya...» çok büyük yetkiler veriyor. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Da
ire Başkanı) — Yüksek dereceli mahkeme, bizde Yar
gıtay. Yargıtayda doğrudan dava açılmaz; Asliye 
Hukuk Mahkemesinde dava açacak, Yargıtay incele
me yapacak. Eğer 1 miyon liraya kadar dava açmak
tan sarfınazar edecekse, Asliye Hukuk Mahkemesi 
sarfınazar etmiş olur. 

IBAŞKAN — 'Bu terkin işlerine orası bakıyor mu? 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Da
ire Başkanı) — Gayet tabii efendlirn. Terkinden mak
sat şu : Üniversitenin birisinden herhangi bir alacağı 
varsa veya bu ihtilaf konusu 1 milyon liraya kadar
sa, gayet talblii ki, üniversite dava açacak karşıdaki 
kişi hakkında veya karşıdaki kişi üniversite aleyhin
de dava açacak. Bu sulhan meseleyi halletmeye yara
yan bir unsurdur. Ama neden yüksek dereceli mah-> 
keme demişler, onu anlayamadım. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (thtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, müsaade • 



M. G. Konseyi B : 78 

buyurursanız 'bu kamuyu teknik açıdan hukuk muşa- j 
vüri arkadaşımız aıçjMasırdar. I 

TURGUT TOKEL (İhtisas Komisyonu Üyesi -
MM Eğitim 'Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Başka
nım, şöyle oluyor : Mesela, (bir arazi var. Bu arazi I 
üniversitenin, istimlak ediyor; fakat mahalli mahke
me istimlak karanını (bozuyor ve bozması o kadar da 
kati İki, Ibunu temyiz etmekten, daha üst mahkemede 
temyiz etmekten bir fayda görülmüiyor. Temyiz edip î 
'bir de üniversiteyi yargılama giderlerine mahkûm et
memek için rektör karar verebilir. Onu sağlamak { 
üzere «yüksek mahkemelerde temyiz etmek» anlamı
na geliyor efendim. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK {Hukuk işleri, Kanunlar ve 'Kararlar Da
ire Başkanı) — O zaman «dereceye» gerek yok, i 
«Yüksek mahkemelerde» denirse olur. Maksat, leh- i 
lerine veya aleyhlerine tecelli etmiş bir durum varsa, 
özelikle aleyhlerine tecelli etmiş bir sonuç doğarsa 
bumu Yargıtaya kadar götürmek işitemiyorlar. 

BAŞKAN — 'Bundan dolayı bir de masraf öde
mesin, o yetkiyi veriyor. Yani, bir karar verilmiş, o 
mahkeme bunu Ibözmuş. «*Bir istimlak kararı alındı» 
dediler. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Da
ire Başkanı) — Şöyle efendim : Üniversite aleyhine 
mahalli mahkeme bir karar vermiş olacak; onu tem
yize götürüyor. I 

IBAŞKAN — Tamam; işte onu götürmez, I 

HAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Da
ire Başkanı) — Ama o zaman mahkeme giderlerin© 
maihıkûm 'Olurlar. 

BAŞKAN — Onu verecekler de; bir de temyize 
götürmekten dolayı temyiz harcından kurtulmak için 
düşünülüyor; değil mi? I 

TURGUT TOKEL (Ihtiisas Komisyonu Üyesi -
Miill Eığitim Bakanlığı Temsilcisi) — Evet efendim. I 

BAŞKAN — Temyiz harcı o kadar çok mudur? I 
Üniversite Rektörü yararı bulunmayan bu konuya I 
nasıl karar verecek? I 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Da- I 
ire Başkanı) — Sanıyorum kendi hukuk müşaviri I 
var, onunla konuşup istişare edecek. I 

BAŞKAN — Metinde geçen «derecelik kelimesi- I 
nin çıkartılması mı gerekiyor; «Yüksek Mahkeme» I 
mi diyeceğiz? | 

— 96 

2 7 . 1 0 . 1 9 8 1 0 : 3 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Da
ire Başkanı) — Gayet tabii efendim. 

BAŞKAN — Yani, «... kovuşturuılmasında yüksek 
mahkeme ve mercilerde...» şeklinde olacak. 

56 ncı madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı? Sayın Bakan, buyurun efendim. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Sayın Başkanım, bir diğer konu, 56 ncı madde
nin (c) paragrafıyla» ilgili, Bakanlar Kurulunda uzun 
münakaşalar neticesinde şöyle bir sonuca varılmış, 
denmişdi ki: «Makine, alet, cihaz vs. malzemenin 
yurt içinde olmaması halinde, ancak o zaman ithal 
edilebilir.»ı 

Şimdi bir dereceye kadar sanayi bir yere gelmiş
tir, birçok misaller ortaya çıktı; dışarıdan ithal edi
liyor, halbuki bizde daha iyisi, daha gelişmişi var. 
Bu bakımdan, «yurt içinde bulunmamak» veya «üre
timi yapılmamak», kaydıyla diye bir kayıt getirirsek 
faydalı olur kanısındayım. 

BAŞKAN — Doğrudur, onu nereye getireceğiz? 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— «c) Yükseköğretim üst kuruluşları, yükseköğre
tim kurumları ve bunlara bağlı kuruluşlar ve birim
ler tarafından eğitim - öğretim ve araştırma amacıy
la ithal edilen veya bağış yoluyla gelen makine, alet, 
cihaz, ecza ve yayınlar, yurt içinde bulunmamak...» 

BAŞKAN — Onu, «ithal edilen»! den evvel koy
mak lazım. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Yalnız cümleyi biraz değiştirmek lazım geliyor. 

BAŞKAN — Hükümetin teklifi şöyle : «c) Yük-. 
seköğretim üst kuruluşları, yükseköğretim kurumları 
ve bunlara bağlı kuruluşlar tarafından eğitim - öğre
tim ve araştırma amacıyla ithal: edilen veya bağış 
yoluyla gelen makine, alet cihaz, ecza ve malzeme 
yurt içinde bulunmamak veya üretimi yapılmamak 
kaydıyla Gümrük Vergisi ve buna bağlı vergi, resim 
ve harçtan muaftur.» 

O, «yurt içinde bulunmamak») kaydını niçin çı
kardınız? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — «Bulunmamak»* de
ğil, «üretilmemek» efendim, zaten dışarıdan ithal 
edilirse, bulunur. Bu, birinci husus. 

İkinci bir nokta : Dışarıdaki bir üniversite bu
radaki bir üniversiteye alet bağışı yaptı, o da bunun 
içine girer efendim; binaenaleyh, ayırt etmek lazım. 

Yani, yalnız «yurt içinde üretilmeyence bağla
mak uygun efendim. 
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BAŞKAN — Üretilmeyen... 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven

lik. Konseyi Genel Sekreteri) — Tabii, «üretilme
yen»!; «bulunmayan») ı herhangi bir şirket ithal ©der, 
satar. Binaenaleyh, arada bir de aracı parası vermiş
tir. Bundan dolayı, «yurt içinde üretiıbneyen»; demek 
lazım, «bulunmayan» değil. 

BAŞKAN — «Bulunmayan» ı sileceğiz, «yurt için
de üretimi yapılmamak kaydıyla...», diyeceğiz. 

MÎLLÎ EĞÎTlM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Efendim, şu olabilir : İthal edilmiştir daha önce
den, çarşıda var, gidilip alınıyor. Yurt içinde bulu
nuyor bu ve bir müddet önce ithal de edilmiştir ve 
duruyor. Diyelim iki falanca firmada bilgisayar ma
kinesi mevcuttur, alınıyor; bunun ilgilisini buluyor 
veya hiç değilse suiistimal tarafını buluyor. Bu ba
kımdan ikisi de olabiliyor. Bir tanesi yurt içinde üre
tiliyor, bir de dışarıdan ithal ediliyor. «Yurt içinde 
'bulunmamak»! İki bu, dıştan ithali kastediyor; ikin
cisi, üretimi (kastediyor. 

BAŞKAN — Yalnız, komıpMirden kompütüre 
fark var, cihazdan cihaza fark var. Yurt içinde var
dır da,, o markayı istemiyordur, başka bir özelliği 
vardır, başka bir marka getirtecektir. O zaman da, 
«!bulunmamaik»ı dediğimiz zaman, müesseselerin eli
ni kolunu bağlarız. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Tabii, aynısı olmak kaydıyla efendim, kasıt o. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Birde 'burada «ba
ğışı»* ayırmamız lazım efendim; «bağışı»! mutlaka 
ayırmak lazım. 

MİLLÎ EĞÎTÎM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Bağış ayrılabilir; evet. 

BAŞKAN — O, burada yok. Tabii eğer «-bağı
şı» koymazsak onu da alamaz o zaman. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (MıilH Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — ıBağıışı, yurt içinde 
üretilenin dışında tutmak lazım. 

BAŞKAN — Dışında tutanak lazım. 
Şöyle diyeceğiz: «.... Araştırma amacıyla ithal 

edilen makine, alet* cihaz, ecza ve malzeme yurt içlin
de bulunmamak ve üretimi yapılmamak kaydıyla, ba
ğış yoluyla gelen bu gibi alet ve teçhizat da Gümrük 
Vertgis'i ve buna bağlı resim ve harçtan muaftır.» 

MÎLLtEĞFTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
«... Veya bağış yoluyla gelen...» 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, «bu

lunmayan» kaydı çok tehlikeli; yurtta bulunmayan... 
İzmir'de, Antalya'da, Mersin'de; bütün buralardan 
soracak Kâğıt alacak efendimi. Bir de bu var. 

BAŞKAN — Bütün yurda Soracak, her taraftan 
kâğıt isteyecek şimdi Maliye iBalkanlığı. Öyle çıkarır 
ki karşına, bütün Türkiye'den soracaksın der. Tür
kiye'de var mı, yok mu? Kazara bir müessese de var 
demişse, ki vardır ama, eften püften bir şeydir, bir 
işe yaramaz. 

Bizim gayemiz, üretimi yurt içinde yapılan mıdır, 
yoksa bulunan mıdır? Çividen çiviye fark var, bir de 
betona giren çivi var. Bizde beton için yapılan çivi 
k i defa varsan eğrilir, ama dışardan getirtirsen «giril
mez. 

MİLLİ EĞMM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Efendim, zaten bunlar tu kadar 'önemli olduğuna gö
re büyük firmalar tarafından yapılmaktadır. Sanayi 
ve Tekniloji Bakanlığı 'tarafından da 'tespit edilebili
yor. Her tarafta şubesi var* 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığımın bütün ithalatı bilmesi la
zım. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Üstelik ithalat yapan büyük firmaların her tarafta 
şubeleri de var: İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer şu
beleri bulunabilir. Bakmayacaktır yurt içinde olup ol
madığına, olsa da olmasa da ithal edecektir. Hiç ol
mazsa bir araştırma yapmasında büyük faydalar var 
efendim. 

BAŞKAN — Bu, çok kösteMer. Herhalde bu ko
nuşuldu, ondan sonra çıkarıldı. / 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Bunun üzerinde uzun münakaşalar yapıldı efeidtim. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ ıtfMilli Güven
lik IKonseyi Genel Sekreteri) — Ayrıca efendim, ithal 
için, yurt içinde üretilmemek zaten itemel esastır. İt
hal edilecek malın yurt içinde üreltilmemesi esastır. 
Binaenaleyh, getirtilmişse zaten o yurt 'içlinde üretil
miyor demektir. 

Şu da var: Müessesenin menfaaltinıe'dir. O 'şekilde 
ıgelmiş olan üretilmeyen bir malzemeyi çarşıya, paza
ra, tür aracı gdöirmiştir. Nakliye vermiştir, ondan ona, 
ondan ona birtakımı şeyler vermiştir. Dalha pahalıya 
mal olacaktır. Tabii o da döviz transfer ©tmişitir. Bu
rada ise müesseseye dalha ucuza gelecektir. Ticari ha
reketlenme bakımından «yurt içinde bulunma» şartı 
çok tehlikeli ve işin yapılmasını köstekleyici olacak
tır, hele Maliye Bakanlığı açısından.. 
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BAŞKAN — «Yurt içinde 'bulunma» şaritıfoi ko
yarsak bir de şu olur: Daha önceden bunu bilen bir 
firmaya; «Biz şu aleti alacağız, bunu getirt» der. O 
firma da 3-5 ay evivel o malı yurt dışından getirir, 
üzerine de 2 - 3 misli ıfiyaıt koyar bir tanedir zaten. 
«Türkiye'de var, git onu al» derler. Bunlar yapıldı, 
biliyoruz bunları. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANİ HASAN SAĞLAM — 
Efendim, oradaki münakaşalardan hatıriıyoruım, bu
nun tehlikeli (tarafı şu: Maksat dışarıya dövizin gitme
mesi. Gelmiş, yurit içinde var. Zaten döviz arayıp 
duruyor üniversiteler. Bir de dışarıya ikinci bir döviz 
ödeniyor. Hepsi koşuyorlar arkasi'ndan, «Şunu ge
tirteceğim, bunu getirteceğim...» 

Benıim gezdiğim üniversitelerin bazılarının her «ta
rafında makine, alet dolu, çalışmıyor. Alan yığmış. 
Hatta kabul buyurunuz, Gülhane'de de bulabilirsiniz. 

BAŞKAN — Gülhane'de de var^ 
MÎLLÎ EĞİTİM IBAKANI HASAN SAĞLAM — 

Her taraf böyle efendim. Bu çok suiistimal edilmiş 
İbir konu. Çeşitli nedenlerle de yapılabiliyor. 

BAŞKAN — Hayır Ibu neden yapılıyor diyorum. 
Bulunan derseniz getirttirir, ondan alır. Yanıi. mües
sesenin umurunda mı, parasının çoik olması, nasıl olsa 
parası Maliyeden çıkıyor. 

ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — Aslında 2490 
<ve 1050 sayılı kanunlara tabi olsalar bunlarım hiçlbirî-
sıini yapamazlar. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Sonuncu 
maddedeki hakkı biz bunlara niye tanıyoruz, onu an-
layamıyorumy 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Sayiiştaydan da geçeceği için... 

BAŞKAN — Sayıştaydan hasıl geçecek? 2490 sa
yılı Kanuna tabi değil. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Niye her
kes dahil de bunlar hariç? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Şimdiye kadar öyle 
gelmiş efendim. Bütün üniversitelere bu halk tanınmış. 

ORGENERAL NURETTİN ERİSİN — Hiçbir 
mazhariyetleri yok bence. 

BAŞKAN — 2490 sayılı Kanun kısa zamanda 
değiştirilecek zaten; o da hazırlandı. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Her üniversite kendi kendine her şeyi dışardan döviz
le getirmeye kalkıyor ve Maliye Bakanlığının arka
sında döviz tahsisi için koşup duruyor.. Adamı oton 
gerekli olup olmadığına bakmadan 3 - 5 alet alıp ge
tirtiyor, ithal hevesiyle. 
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Efendim, bir hususu daha arz edeyim. Yine ha
tırlıyorum, üniversiteler buna karşı cılktılar, bunu koy
mayın dediler. Yurt içinde olsun olmasın, yurt için
de üretilsin üretilmesin, illa ithal edelim diyorlar. 
Buna çok hevesliler. 

BAŞKAN — Maliye Bakanlığı buna karşı mı? 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Maliye Bakanlığı buna karşı. Onlar koydurdular za
ten, ısrar ettiler. 

BAŞKAN — O zaman (c) fıkrasını şöyle düzen
lemek lazım1: «Yükseköğretim üst kuruluşları, yüksek
öğretim kurumları ve bunlara bağlı kuruluşlar tara
fından eğitim - öğretim ve araştırma amacıyla ithal 
edilen makine, alet, cihaz ecza ve malzeme yurt içinde 
bulunmamak veya üretimi yapılmamak kaydıyla veya 
bağış yoluyla gelen aynı cins makine, alet, cihaz ve 
malzemeler Gümrük Vergisi ve buna bağlı resim ve 
harçtatn muaftır.» Yani, bağışı ayırmış olduk. 

O halde, bir kere bağışşla geleni kabul ediyoruz; 
Türkiye'de bulunsa dahi bağışla geilenler Gümrüle 
Vergisi vesaireden muaf olacak. Ancak bağışlar dı
şında olanlar, Türkiye'de bulunmamak veya üretimi 
yapılmamak kaydıyla Gümrük Vergisi ve ona bağlı 
harç ve resimlerden muaf tutulacak. 

Bu şekilde düzenlenmiş şekliyle bu fıkrayı bir daha 
okutuyorum: 

«(c) Yükseköğretim üst kuruluşları, yükseköğre
tim kurumları ve bunlara bağlı kuruluşlar ive birimler 
tarafından eğitim - öğretim ve araştırma amacıyla 
Mıal edilen makine, alet, cihaz, ecza, malzeme ve ya
yınlar yurt içinde bulunmamak veya üretimi yapıl
mamak . kaydıyla veya bağış yoluyla gelen aynı cins 
malzemeler Gümrük Vergisi ve buna bağlı vergi, re
sim ve harçtan muaftır.» 

BAŞKAN — Oldu; var rnı buına ilave edilecek 
bir şey? 

Bu esası kabul etmiş öldük. Yani yurt içinde bu
lunmamak ve üretimi de yapılmamak kaydıyla. 

56 ncı maddenin (c) fıkasını, bu şekilde, değiştiril
miş olduğu halde oylarınıza sunacağım... 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Müsaade ederseniz 
efendim, ben kanun tekniği bakımından bir şey arz 
edeceğim. 

Acaba (b) fıkrasının burada bulunması mı, yoksa 
ilgili Gelir ve Kurumlar Vergisine mi ©irmesi gerekir? 
Bunu dikkatinize sunmak istiyorum. Çünkü: bu üni
versiteyi hiçbir surette alakadar etmez, üniversiteye 
bağışta bulunacak şu veya bu şahısları ilgiler; dolayı-
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sıyla Gelir ve Kurumlar Vergisi verecek insanları 
ilgiler. 

Bu bakımdan (burada mı yer almalı, yoksa öbür 
vergiye mi, gerekli vergiye mi atıf yapmalı, onun içine 
mi sokmalı? Onu mütalaanıza arz ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Ne dersiniz?.... 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK ((Hukuk işleri, Kanunlar ve Karlarlar Daire 
Başkanı) — Bunun yeri burası değildir efendim. Bu 
şeyden kayna'klanıyor, Silahlı Kuvvetler yararına ku
rulan vakıflar içsin benimsendiğinden... 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ ^Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Çünkü burada kay
bolup gidecek Sayın Başkanım. Kim ıhür efenıdlim?. 
Vergi memuru da bilmez. Vergi memuru kendi vergi 
kanununu, bilir, oraya bakacaktır. Öbürü de diyecek 
ki «(ben üniversiteye götürdüm bağış yaptım.!» Memur 
da diyecek iki «ben anlamam.») Onu silecek, bir sürü 
'ihtilaf çıkacaktır. 

Binaenaleyh, eğer bu yapılacak ise, Gelir ye Ku
rumlar Vergisi Kanunlarında bir ek madde yahut ila
ve madde şeklinde yapmak herhalde kanun tekniğine 
daha uygun olacak gibi geliyor.. 

HÂKİM TUĞGENERAL (MUZAFFER BAŞ
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dair 
Başkanı) — 'Bütün muafiyetlerin kendi yasasında yer 
alması doğaldır. Sanıyorum ki eski Üniversiteler Ya
sasında da bu yola gidilmişti; fakat buna rağmen mah
zurlu. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi buradan çıkarırsak, 
ötekini çıkarıncaya kadar bir sürü zaman geçecek. 

Öbürüne de koymak lazım. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dair 
Başkanı) — Şimdilik bu burada dursun, Öbürüne kon
duğu zaman «filan kanun1 (filan maddesi yürürlükten 
kaldı.rıtaıştır»|denir. 

BAŞKAN — Tabii, şimdilik kalsın; ama oraya al
mak lazım bunu. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Daire 
Başkanı) — 'Silahlı Kuvvetler yayarına kurulan vakıf
lara yapılan bu tür bağışlar da aynı şeye tabi olmuş
tu; ama kendi yasasında yer almıştı. 'Bunun' da orada 
yer alması gerekir. 

BAŞKAN — Onu öyle yapalım, şimdilik kalsın 
•burada, sonra öbür tarafa aktaralım bunu. 
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ORGENERAL NURETTİN ERSİN — (c) fıkra
sındaki hükümler bizim Silahlı Kuvvetler kurumlarına 
da ait değil mi?... 

BAŞKAN — Tabii, Harp Okulu, gibi. Gerçi başta 
dedik ki kendi kanunlarına tabidir; ama olmayanlar 
için bu hükümler yürürlüktedir. Yoksa kendi kanunun
da bundan istifade edecektir. 

56 nci maddeyi, (c) fıkrası şimdi okunduğu sekiy
le değiştirilmiş olarak oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

57 nci maddeyi okutuyorum : 
İta Amirliği, Maili Denetim : 

'MADDE 57. — Yükseköğrenim üst kuruluşları 
ile yükseköğretim kurumlarının bütçeleri, genel ve 
katma bütçelerin bağlı bulunduğu esaslara uygun ola
rak hazırlanır, yürürlüğe konur ve denetlenir. 

İta amiri, üst kuruluşlarda başkan, üniversitelerde 
rektördür. Bu yetki uygun görülen ölçüde gerektiğinde 
yardımcılara, dekanlara, enstitü ve yüksekokul müdür
lerine, üst kuruluşlara bağlı birim başkanlarına ve 
üst kuruluş ve üniversite genel sekreterlerine devredi
lebilir. 

'BAŞKAN — 57 nci- madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?... Yoktur. 

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

58 nci maddeyi okutuyorum : 
Döner Sermaye : 

MADDE 58. — Döner sermaye işletmesi : 
a) (Üst kuruluşlarda, ilgili kurullarım önerisi ve 

Yükseköğretim Kurulunun onayı ile; üniversitelerde 
ve bunlara (bağlı fakülte, enstitü ve yüksekokullarda 
ilgili yönetim kurulunun önerisi, rektörün olumlu gö
rüşü ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile döner ser
maye işletmeleri foırulabilir. Verilecek ilk sermayenin 
miktarı bütçede gösterilir ve kendi gelirleri ile, yüksek
öğretim üst kuruluşlarında Yükseköğretim Kurulu'nun 
kararı (ile; üniversitelerde ise ilgili yönetim kurulunun 
önerisi ve rektörün onayı ile artırılabilir. 

b) (Döner sermaye işletmelerinin faaliyet alanla
rı, sermaye limitleri, işletme ile ilgili yönetim işleılinin 
yürütülmesi esasları ve muhasebe usulleri, Maliye Ba
kanlığının olumlu görüşü alınmak suretiyle Yükseköğ
retim Kurulunun tespit edeceği esaslara göre ilgili ku
rumun veya (birlimin döner sermaye yönetmeliğinde be-
lirüMıir. 

W -
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c) Kurulacak döner sermaye işletmeleri, 1050 I 
sayılı Muhasebe-i Umumiye ve 2490 sayılı Artırma ve 
Eksiltme ve ihale 'kanunlarına tabi değildir. Döner ser
mayeden elde ©dillen ve her yıl sonunda kullanılmayan 
gelir ©rtei yılın döner sermaye gelinine eklenir. Mali 
yılın 'bitimlinden başlayarak dört ay içinde hazırlana
cak bilanço ve ekleri ile bütün gelir ve glidler belgeleri 
denetim için Sayıştay'a, birer örneği de aynı süre için
de Maliye Bakanlığına verilir. 

Her eğitim - öğretim, araştırma veya uygulama 
birimi veya bölümü ile İlgili öğretim üyelerinin 'katkısı 
tile toplanan döner sermaye gelirlerinim ©n az yarısı o 
'kuruluş veya birimin araç, gereç, araştırma ve diğer | 
(ihtiyaçlarına ayrılır. Gem kallan gelirden o birimde 
görevli öğretim üyeleri yararlanırlar; ancak her öğre
ttim üyeaiınıiın döner sermayeden bir yılda alacağı pay, 
bir yılda alacağı maaş, yan ödeme ve tazminat topla
mının iki kaltunı geçemez. 

BAŞKAN — Evet bu yeni bir şey, değil mi? Es
kiden, 1750'de var mı idi buna ait bir şey? 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
—• Vardı efendim; fakat biraz genişletilmiş, p&rag-
raflanmış şekil var. Hükümet tasarısında da var, ki 
son (c) paragrafı eski 1750'de aşağı yukarı aynıdır. 

BAŞKAN — îki katından kastı nedir? «İlki katı
nı geçemez»ı deniyor, «©ir senede eline geçen, bir 
yılda alacağı maaş, yanödeme vesairenin toplamının 
iki katını geçemez»! dendiğine göre, mesela bir sene-
de 500 bin dedik; alacağı ne kadar şimdi bunun? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Bir milyonu geçemez. 

©AŞKAN — Bir milyon daha mı alacak? 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Komisyonu Başkanı) — Evet efendim. 
BAŞKAN — O halde 500 binin üzerine bir mil

yon daha alacak; kasıt odur. J 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Da
ire Başkanı) — Efendim, burada iki tirazımız var. 
Şimdi döner sermayenin gelirlerinin yarısını araç, 
gereç için kullanacak; geriye kalan yarısından da bu 
tür çalışan kişiler faydalanacak. Bu faydalanrlirrayan I 
kısım ne olacak? 

BAŞKAN — Seneye aktarılacak. 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, malumu
nuz bir üniversitenin ihtiyaçları, günün icaplarına 
göre, çağın icaplarına göre hergün bir yükseköğretim 
kurumunun ihtiyaçları gelişecektir. Zaten Sayın Ba

kanımız da bir beyanlarında belirttiler, öğretim ku
rumlarının bu ihtiyaçlarını artık Devlet karşılaya
maz bir haldedir. Mevcut öğretim kurumlarının bun
ları karşılaması fevkalade zor. Aslında bunun birik
mesi mümkün değil. Öğretim kurumlarının her gün 
çıkan laboratuvar, bir lisan laboratuvarı, teyplerin 
yenilenmesi vs. gibi 'ihtiyaçları... 

BAŞKAN — Ona bir şey demiyor; «yarısı ile 
kayıtladınız» diyor, «yarısını verirsiniz buna»; di
yor. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — «En az yarısı»|. 

BAŞKAN — «En az yarısı»!; oldu o zaman. 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Komisyonu Başkanı) — Arta kalanlar da burada 
harcanabilecek. Eğer bu nedenle gene artan olursa, 
gelecek yılki döner sermayeye kalacak; fakat bunlar 
daima bu hizmetler için kullannlafoilecek. 

BAŞKAN — Ben Muzaffer Paşanın sorusunu 
şöyle anladım : «2 katını geoemez»ı diye dağıttık; 
ondan kaldı, arttı. Onu acaba, malzemeye vesaireye 
aktarabilecek miyiz? 

MİLLİ EĞİTÎM BAKANİ HASAN SAĞLAM 
— Aktarabiliriz, «en az yarısı») dediğimize göre. Bir 
defa, diyelim ki, 200 bin lira kazandı; 200 binini 
mutlaka verecek. 

BAŞKAN — O halde evvela dağıtacağını hesap 
edecek, ne kadar olacak; ondan sonra diğerini he
sap edecek: Acaba yarısını mu versin, yarısından 
fazlasını mı versin bu masraflara? Öyle olacak. 

MİLLÎ EĞİTÎM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Sayın Başkanım, şöyle olacak: Yarısını alacak, 
bir defa verecek. O şahsa da verecek. Şahsa verece
ği paradan da artan kısım olursa, burada yapılan he
saba göre, onu da yine tekrar verecek. 

BAŞKAN — Tamam, öyle olacak. 
58 nci madde üzerinde başka söz isteyen var mı 

efendim?.. Yoktur. 
58 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
59 ncu maddeyi okutuyorum : 

ONBlRİNOİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Üniversiteye Dönüş ; 
MADDE 59. — Herhangi bir siyasi partiye üye 

olmamak kaydı ile öğretim elemanı iken Bakanlar 
Kuruluna, yasama organı üyeliklerine seçilerek yük
seköğretim kurumlarından ayrılanlar, bu görevlerde 
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geçirdikleri süreler hesaba katılmak ve buna göre 
ayılık dereceleri yükseltilmek, kadro ve meslek un
van ve sıfatlarını kazanma ile ilgili hükümler saklı 
kalmak şartıyla, bu kanun hükümlerine göre yüksek
öğretim kurumlarına dönebilirler. 

BAŞKAN — Bakanlar Kurulunu kabul ettik, Ya
sama Organı üyeliklerini kabul ettik; oradan tekrar 
dönmek isteyenlere imkân tanıdık; ama, bir siyasi 
partiye girmişse; olmayacak. 

Peki, partiye üye olmadan, herhangi bir partinin 
kurduğu hükümette görev aldığı zaman ne olacak? 
O zaman tekrar dönebilecek. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Üye olmadığı takdirde, evet. 

MdLUİ EĞİTİM ©AKANI HASAN SAĞLAM 
— Sayın Başkanım, daha önceki hükmü Bakanlar 
Kurulunda değişirdik. Orada (hüküm şöyleydi : «Ba
kanlar Kurulu üyeliğine, Cumhuriyet Senatosu üye
liğine veya milletvekilliğine seçilerek üniversiteden 
ayrılan üniversite öğretim üyesi veya yardımcısı, dı
şarıda geçirdikleri süreleri hesaha katılmak ve buna 
göre aylık dereceleri yükseltilmek; kadro, derece, un
van ve sıfatları kazanmak...» diye devam ediyor. 

Biz burada mutlaka siyasi partiye üye olmamak 
kaydını getirdik ve bunu da çok önemli 'bir kayıt 
diye telakki ettik ve fıkrayı buraya ilave ettik. 

BAŞKAN — Bunun kaçamak yolu var; kaydol-
maz; hir parti, kendi partisinin adamı igibi, bağımsız 
olarak listesine alır; faakanhk verir; tekrar döner. 
Bunun kaçamak yolu var; bunu önleyemeyiz. 

Neyse, hiç olmazsa üşmen partili olmuyor. 

HÂKIİM TUĞGENERAL 'MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Da
ire Başkanı) — 'Eski Partiler Kanununa göre parti 
listelerinde bağımsız aday olabiliyorlardı. 

BAŞKAN — Tabii, bundan faydalanacak; yapa
bilir onu. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Mili Güven
lik Konseyi Genel Sdkreteri) — Üniversiteden ayrı
lıp, geri dönmeyi yalnız ıbu iki şarta bağlıyoruz. 

Bunun dışındaki şartlarda ayrılanlar acalba ne 
alacak? 

ORAMİıRAL NEJAT TÜMER — Mesela sağlık 
nedeniyle ayrıMıiysa, iyileştikten sonra gelemez mi? 

BAŞKAN — O sağlık şartı, zaten 2 seneye kadar, 
memur olduğu için, olur. Devlet Memurları Kanunu
na 'göre sıhhi izinli sayılma müddetli 2 senedir. 

©aşka nereye geçebilir bu öğretim üyesi? 

ORGENERAL 'NECDET ÜRUĞ ı(MİM Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, mesela bir 
profesördür; üniversiteden ayrıldı; laboratuvar açtı. 
Muvaffak olamadı veya 'başına 'bir kaza geldi. Üç 
dört sene sonra kapattı la'boraityvarını, «üniversiteye 
dönüyorum» dedi, yahut ayrıldı, ticaret yaptı... 

'BAŞKAN — Müstafi sayılır o zaman. İstifa edip 
ayrılıyor, laboratuvar açıyor. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) —Bu madde ayrılmışla
rın tekrar üniversiteye dönüşünü düzenliyor. Burada 
biraz tehlikeli durum var. Herhangi 'bir sebeple ay
rılmış bir profesörü, tekrar alalbilmek için, biraz ka
pıyı açık 'bırakmak lazım. Aksd takdirde, bu çok 
sıkı Ibir şart ortaya koyuyor: Yalnız, Bakanlar Ku
ruluna seçiienleri; bir de, yargı organlarına üye ol
mak üzere ayrılanları geri getirmek gibi 'bir imkân 
veriyor. 'Bunun dışında başka bir imkân, yok. 

BAŞKAN — Mesela, bir doktor ayrıldı ve mua
yenehane açtı; hoşlanmadı; iki üç sene sonra, «tek
rar üniversiteye döneyim 'ben» dedi. Dönemez. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— 657'deki bir ifadeyi koymaya gerek var. Mesela 
öğretmenler... öğretmen diyor ki: «IBen emekli ol
muştum, tekrar girmek istiyorum...» 

IRAŞ/KAN — Ama ıbu madde karşısında giremez, 

İMİLLİ EĞİTİM 'BAKANI HASAN SAĞLAM 
— IBu, karşılamaz. 'Buradaki kasıt, buyurduğunuz 
üzere, gerçekten, siyasi hayata geçmiş olanların tek
rar bu mesleğe dönememelerini öngören bir madde. 
Şimdi siyasileri Ibi'z çıkarıyoruz; üniversitelere tekrar 
girmesin, ibunu Ibulaştırmasın diiye; ama öbürleri dü
şünmeye değer. 

'BAŞKAN — O hailde bu konu düşünülmelidir. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (MiHi Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, müsaade 
ederseniz !bu maddeyi geri alalım. 

IBAŞKAN — Talbii; Ibu madde Komisyonda tek
rar tezekkür edilsin. 

O halde 59 ncu maddenin bu yönden tekrar dü
şünülmesi için Komisyona iadesini 'oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

60 ncı maddeyi okutuyorum. 
Oylama : 
MADDE jÖO. — Bu Kanunda sözü gezen jüri ve 

kurullarda, her üye oyunu kabul veya ret yoluyla ver
mekle ğörevlidir; Çekimser oy ret sayılır. 
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Yükseköğretim Kurulu dışında yer alan kurulla
rın toplantı nisabı kurul üye tamsayısının yarıdan 
fazlasıdır. 

'Bütün kurullarda kararlar toplantıya katılanların 
salt çoğunluğu ile alınır. 

Üçüncü turda salt çoğunluğun sağlanamadığı hal
lerde dördüncü turda oy çokluğu esası uygulanır. 

'BAŞKAN — «Oy vermekle mükelleftir, görevli
dir» demek, «Çekinser oy veremez demektir.» Bu 
kanunda sözü geçen jüri ve kurullarda, her üye oyu
nu kalbul veya ret oyuyla vermekle görevlidir» de
dikten sonra, «Çekinser oy ret sayılır» demek, çekin
ser oyu kabul ediyoruz demektir. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Da
ire Başkanı) — Sayın Başkanım, kalbul, ret veya çe
kinser oy vermek mümkündür. 

'BAŞKAN — Öyle dersek olur. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAJK (Hukuk işleri, Kanunlar ve Kararlar Da
ire Başkanı) — Ancak, çekinser oy, ret sayılır. 

BAŞKAN — Hayır, mademki kalbul etmiyoruz 
'biz; çekinser oy olmasın; ya «ret» desin, ya kalbul 
desin. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAIK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Da
ire Başkanı) — O zaman onu çizmek lazım; fakat, 
çekinser, olacaktır. 

BAŞKAN — Çizmek lazım. Biz çekinseri düşün
müyoruz; öyle değil mi? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Evet Sayın Başkanım, düşün
müyoruz da, buna açıklık gelsin. Buna rağmen... 

BAŞKAN — Yine çekinser verir, «Ben çekimser
dim; ama ne yapayım, siz ret saydınız» falan der. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Çekinser verilenlerin de ret 
sayılacağı (belirtilsin diye ifade edildi. 

BAŞKAN — Bunu artık kati söyledik : «Bu ka
nunda sözü geçen jüri ve kurullarda, her üye oyunu 
kalbul veya ret yoluyla vermekle görevlidir; bitti... 
'«Çekinser oy kullanamaz» deriz. «Çekinser oy ret Sayı
lır» değil çdkinser oy kullanılamaz.... 

Binaenaleyh, 60 ncı maddeyi öyle düzeltiyoruz. 
«İBu kanunda sözü geçen jüri ve kurullarda, her üye 
oyunu kabul veya ret yoluyla vermekle görevlidir. Çe
kinser oy kullanılamaz.» Bitti... 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK. (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Daire 
Başkanı) —•' Sayın Başkanım, kalabalık 'bir gizlti oyla

mada çekinser yazarsa... Böyle bir şey olabilir. O za
man ne yapacağız?... 

BAŞKAN — Yazamaz, bitti efendim, bu sefer 
tek tek bakar, ne yapalım. Geçersiz sayılır. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — O za
man oy kullanmamiış demektir. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bu sefer geçersiz ol
ması için bazı faaliyetler olacak. Kullanılmasın. 

BAŞKAN — Kullanılmaz; bitti, 
60 ncı madde üzerinde 'başka slöz almak isteyen?... 

Yok, 
60 ncı maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum: 

Kalbul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Öl mci maddeyi okutuyorum : 
Siyasi Partilere Girme Yasağı : 
MADDE 61. — Yükseköğretim kurumlarındaki 

töğrdöim elemanları ile her düzeydeki öğrenciler siyasi 
partilere üye olamazlar ve bir parti hesaibına siyasi 
faaliyet gösteremezler. Kamu yararına olan dernekler 
dışında, herhangi 'bir derneğe üye olma, rektörün yazı
lı iznine bağlıdır. 

BAŞKAN — Ne demektir «Kamu yararına olan 
dernekler dışında, herhangi 'bir derneğe üye olma...»' 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Ona da 
girmesinler efendim; kamu yararının 'dışında; onda 
da rektörün iznine bağlıyor. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Mlilli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Kamu yararına gir-
ımek serbest. Kızılay... 

BAŞKAN — Tamam ona serbest; onun dışımda?... 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven

dik Konseyi Genel Sekreteri) —Onun dışındakilere de 
rektör müsaadesi ile üye olabilecek. 'Mesela spor der
nekleri var. 

BAŞKAN — Kamu yararına sayılmıyor mu on
lar?.., 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Hayır efendim; değil. 
Kamu yararına; ama başka nedenle, rnesela kültür 
dernekleri var, Türk Musikisi Derneği falan var; bun
lar da var. O balkımdan.., 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Dernek
leri tarif etmeli. 

BAŞKAN — Her seferinde sıkıntı çikar. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, Dernekler 
Kanununa koymadık; «kamu yararına olanların dışım-
dakilerti rektör tayin etsin» dedik. 
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BAŞKAN — Buyurun. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Hukuk işleri, Kanunlar ve Kararlar Daire 
Başkanı) — Sayın Başkanım, acaba «Siyasi partilere 
ve bunların her türlü yan kuruluşlarınla üye olamazlar» 
desek, 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Zannediyorum gerek yok; çünkü «parti hesabına siya
si faaliyet gösteremezler» 'diye devam ediyor. Üye 
olursa, siyasi faaliyet göstermiş olur. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Daire 
Başkanı) — 'Siyasi Partiye üye olamaz; faaliyet gösterir. 

BAŞKAN Gençlik koluna girer, kadım kollarına 
girer... 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Üye olmadan faaliyet 
gösterebilir. 

BAŞKAN — «Siyasi partilere ve her türlü yan 
kuruluşlarına»1 değil mi? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Da
ire Başkanı) — Bunların da her türlü yan kuruluş
larına.. V 

Sayın Başkanım, eğer benimserseniz, 59 ncu mad
de ile 61 nci madde aşağı yukarı birbirini tamam
lıyor, üniversite öğretim üyelerine koyduğumuz ya
sak; yine 61 nci maddede, yine üniversite öğretim: 
üyelerine koyduğumuz ikinci bir yasak var! 

Tensip buyurursanız 61 nci maddeyi 60 yapa
lım; 60 nci maddeyi 61 yapalım. 

BAŞKAN — O da doğru. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Da
ire Başkanı) — Üniversiteye dönüş yasağını yaptık, 
siyasi partiye girme yasağı yaptık; bunlar birbirinin 
tamamlayıcısı. 

BAŞKAN — 61 nci maddeyi evvela halledelim 
de, sonra yer değiştirmeyi ayrıca oylayalım. 

Şimdi, siyasi partilere girme yasağı şöyle oldu : 
«Yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları 
ile her düzeydeki öğrenciler siyasi partilere ve bun
ların her türlü yan kuruluşlarına üye olamazlar ve 
bir parti hesabına siyasi faaliyet gösteremezler. Ka
mu yararına olan dernekler dışında, herhangi bir 
derneğe üye olma, rektörün yazılı iznine bağlıda» 
şeklinde oldu; değil mi? 

61 nci madde üzerinde başka söz almak iste
yen?.. 

Buyurun, 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Sayın Başkanım, 59 ncu maddede bir siyasi par
tiye üye olmamak kaydı vardı; fakat onu bağımsız 
olarak listesinden aday gösterdi ve o da parlamen
toya geldi. Şimdi, iki tip üniversite öğretim üyesi 
oluyor. Bir tanesi, dışarıdan gelen, ki bu 59 ncu mad
dede görülüyor; partiye üye olmamak kaydıydan 
başka bir şartı yok, yalnız bu kadarını istiyoruz; 
halbuki esas, diğer üyede birçok kayıtlar var. 

Eğer gerçekten dışarıdan gelecekleri siyasi parti
ye almamak öngörüyorsa, bu 61 nci maddedeki bu 
hükümleri 59'a aktarmak lazım ve böylece o dıştan 
gelecek, üniversitelere, yükseköğretim kurumlarına 
politika sokacak bu kişileri almamak gerekecek zan
nediyorum. Böylece ikilem oluyor üniversitede. Bun
lar ağır şartlar ki, siyasi partilere girmeme yasağı 
vb. gibi şartlar... 

61 nci maddede, üç hüküm geldi şimdi : Siyasi 
partilere üye olamayacak, yan kuruluşlarına üye ola
mayacak, bir parti hesabına da siyasi faaliyet gös
termeyecek; şimdi, bu, normal bir öğretim üyesi; fa
kat getirilen hüküm ikisini de muaf tutuyor; iki ta
ne üye çıkıyor üniversiteden. Bunları bunun içine 
sokmakta faydalar olduğunu düşünüyorum. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — 59 ncu maddeyi tan
zim ederken bu şekilde, bu kayıtları (61 nci madde
nin kayıtlarını) 59 ncu maddeye nakledelim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Da
ire Başkanı) — Müsaade ederseniz şöyle düzenleye
lim : «ve bir siyasi parti hesabına faaliyette buluna
mazlar.»/ 

Bir kere, şahsı hesabına, veya bağımsız bir aday 
hesabına faaliyette bulunur. Partiyi söylemeyelim, ten
sip ederseniz şöyle diyelim : «... olamazlar, siyasi 
faaliyette bulunamazlar.» 

«Parti hesabına yapmıyorum, şahsım hesabına 
yapıyorum»» der. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — O zaman rey vere
mez. «Siyasi faaliyette bulunamaz» deyince, rey san
dığına gidemez. Olmaz efendim, seçime iştirak ede
mez. 

BAŞKAN — «Bir parti hesabına siyasi faaliyet 
gösteremez» der; kalsın o. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Gaye politize olma
ması kişinin. 
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BAŞKAN — Şimdi, o halde 61 nci maddeyi de 
Komisyona iade edelim. Ya 59 ncu maddeden sonra 
gelen 'bir madde olsun veya 59 ncu maddenin içine 
girsin. Bu iki şekil tezekkür edilsin Komisyonda. 
59 ncu maddenin içine sokarak da bunu yapabili
riz. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — 59 ile 61 nci madde 
birleştirilebilir. 

BAŞKAN — Birleştirilir, bir madde haline geti
rilebilir veya 59 ncu madde ayrı yazılır, ondan son
ra 60 nci madde gelir, 60 nci madde de 61 olur. 

Bunları da düşünerek, önümüzdeki birleşimde 
bunu tekrar görüşmek üzere, 61 nci maddenin de 
Komisyona iadesini reylerinize sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk işleri, Kanunlar ve Kararlar Da
ire Başlkanı) — Sayın .Başkanım, biz aslkerlerde de 
siyasi! partiye kaydolmama, siyasi parti yararına faa
liyette bulunmama yasağı bulunmasına rağmen, oyu
muzu kullanırız; anayasal hakkımız. Halbuki, siyasi 
bir parti lehine veya aleyhine faaliyette bulunmama 
başka, oy kullanmak veya kullanmamak başka. Şim
di seçilme ve seçilmeme de var. Kaldı ki, bir siyasi 
partinin lehine veya aleyhine faaliyette bulunmayı 
yasaklıyoruz da, herhangi bir kişinin lehine veya 

aleyhine bir siyasi faaliyette bulunmayı veya bir fi
kir etrafında siyasi faaliyette bulunmayı... 

BAŞKAN — O kadar da yapalım. Tek kişi hak
kında da yaparsak... Partiler giriyor zaten seçimlere, 
kişilerden nihayet bağımsızlar var. Eğer o partinin 
içinde bir kişi lehinde bir propaganda yapılıyorsa, o 
da parti hesabına yapıyor demektir. Bunu kaldırmak 
çok zor. Çrkıp da, bir mitingde konuşacak değilki 
bu. Mitingde konuştuğu zaman, «şu şahsa verin» de
mez ki; o zaman parti hesabına konuşuyor demek
tir, 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Hukuk işleri, Kanunlar ve Kararlar Da
ire Başkanı) — Bir partinin bir mitinginde konuşu
yorsa, parti adına konuşuyor demektir. 

BAŞKAN — Tamam, parti hesabına konuşuyor. 
Başka ne olacak zaten? Bir toplantıda, bir evdeki 
toplantıda bir şahıs için «iyidir») veya «kötüdür»! gi
bi konuşuyorsa, bu da siyasi faaliyet sayılmasın ya
ni. Evöt. 

Efendim, vakit geciktiğinden, bundan sonraki 
maddeleri ve komisyona iade edilen diğer maddeleri 
30 Ekim 1981 Cuma günü saat 14.3C!'da tekrar top
lanarak görüşmek üzere birleşimi kapatıyorum. 

Teşekkür ederim. 

Kapanma Saati : 18.50 

»••« 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ 
GÜNDEMİ 

78 NCİ BİRLEŞİM 

27 Ekim 1981 Salı 

Sa&ft : 1G.30 

I. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
1. — 2431 Sayılı Tahsilatın Hızlandırılması Hak

kında Kanuna iBir Bk Madde 'Eklenmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Bütçe - Man Komisyonu Raporu, 
(1 /270) (S. Sayısı 292 ve 292'ye 1 nci Ek) 

2. — Yükseköğretim Kanunu Tasarısı ve İhtisas 
Komisyonu Raporu. (1/203) (S. Sayısı: 285) 

3. — Gemi Sağlık Resmi Kanunu Tasarısı ve Büt
çe Plan Komisyonu Raporu. (1/119) (S. Sayısı : 270) 

4. — İstanbul' Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 
Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu. (1/243) (S. 
Sayısı: 279) 

5. — ıBüyük Şöhirlerin Yakın Çevresindeki Yerle
şim Yerlerinin Anabelediyelere Bağlanmaları Hak
kında Kanun Tasarısı ve İhtisas Komisyonu Raporu. 
(1/129) (S. Sayısı: 276) 

6. — Devlet Mezarlığı Hakkında Kanun Teklifi 
ve İhtisas Komisyonu Raporu. (2/75) (S..Sayışı : 274) 

7. — Adli Tıp Kurumu Kanunu Tasarısı ve Ada
let Komüsyonu Raporu. (1/221) (S. Sayısı : 278) 

8. — Sendikalar Kanunu Tasarısı.. (1 /235) 
9. — Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Ka

nunu Tasarısı. (1 /236) 
10. —• 5Ö6 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 

Bazı Maddelerinin Değiştiirlmesıine ve Bu Kanuna Bir 
Geçidi Madde Eyemmesine Dair Kanun Tasarısı. 
(1/222) 

11. — 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağ
lanması Hakkındaki Kanunun 2 nci Maddesinin (c) 
ve (e) Fıkralarımın DeğiştMinesii' ve bu Kanuna Bir 
Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı. (1 /244) 

12. — Askeri Yasak ve Güvenlik Bölgeleri Ka
nun Tasarısı. (1 /245) 

d 3. — Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurba
ğa Adanı Hizmetleri Tazminat Kanunu Teklifi. (2/77) 

14. — Karayolları Trafik Kanunu Tasarısı. (1 /230) 
15. — Çocuk Mahkemeleri Kuruluşu, Görev ve 

Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Mad
delerinin! değiştirilmesine, Bazı Maddelerinin Kaldı

rılmasına Dair Kanun Tasarısı. (1/246) 
16. — 1076 Sayılı Yedek Suibay ve Yedek Askeri 

Memurlar Kanununun 3 ncü MaddesMn (g) Bendi
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı. (1/247) 

17. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun ©azı Madddertinıin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklif. (2/78) 

18. — 5434 Sayılı TC EmekÜıi Sandığı Kanununa 
6 Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Muti Savunma Komisyonu Raporu. (2/79) 
(S. Sayısı : 286) 

119. — Turizmi Teşvik Kanunu Tasarısı., (1/207) 
Î20. — Telsiz Kanunu Tasarısı. (1 /224) 
21. — Bor, Kömür, Asfaltit, Fosfat, Demir Ma

denleri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşletil-
mes'ini Düzenleyen Kanun Tasarısı. (1/209) 

22. — 13'12 Sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Ka
nununun Bazı Maddelerinim Değiştirilmesi İki Mad
desinin Yürürlükten Kaldırılması Bazı Madde, Benıt 
ve Fıikra Eklenmesi Hakkımda Kanun Tasarısı. (1 /2'39) 

23. — 5590 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerimin 
Değiştirilmesine, Bu Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı. (1/196) 

24. — 5590 Sayılı «Ticaret ve Sanayi Odaları» 
«Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları», «Ticaret Bor
saları» ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, 
Sanayii Odaları ve Tücaret Borsaları birliği Kanunu
nun Bazı Maddelerimfim Değiştirtmesine, Bir Mad
desinin Kaldırılmasına, 'Bu Kanuna Geçici Madde
ler Eklenmesine ve 6763 Sayılı Türk Ticaret Kanu
nunun Meriyet ve Tatbik Şekli Hakkımda Kanunun 
12 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı. (1/195) 

25. —- 618 Sayılı Limanlar Kanununun Bazı Mad
delerinim Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Dört Ek Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı,, (1/162) 

26. — 4922 Sayılı Denizde Can ve Mal Koruma 
Hakkındaki Kanuna Dört Ek Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı. (1/163) 

(Devamı arkada) 
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27. — 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununum Ba
zı Maddelerimin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kamun Tasarısı. 
(1/164) 

28. — Bilim ve Teknoloji Komifteai Kurulmasına 
İlişkim Kanun Tasarısı. (1/228) 

29. — Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu 
Tasarısı. (1/229) 

30,. — Danıştay Kanunu Tasarısı. (1/260) 
31. — Bölge 'İdare 'Mahkemeleri, İdare Mahke

meleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Gö
revleri Hakkında Kanun Tasarısı. (1/255) 

'32. — İdari Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı. 
(1/254)' 

33. — Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin Kal
dırılması Hakkında Kanun Tasarısı. (1/256) 

134. — Askeri Yargıtay Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı. (1/257) 

35- — 2247 Sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin 
Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanunun Bazı Mad
delerini Değiştirilmesi Halkkında Kanun Tasarısı. 
(1/253) 

136. — Adalet Bakanlığı Merkez Kuruluş Kanunu 
Tasarısı. (1/261) 

37. — Hâkıirnler ve Savcılar Kanunu Tasarısı. 
(1/262) 

38. — 5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 
3 ncü Maddesi ile 15 nci Maddesinin (h) Fılkrasıinın 
Değiştirilmesine ve 39 ncu Maddesine (j) Fıkrası ve 
Bu Kanuna Geçici ve Ek Geçici Maddeler Eklenme
sine Daiır Kanun Tasarısı. (1 /259) 

39. — Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Ceza Ka
nunu Teklifi. (2/'8 2) 

40. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin 
Kaldırılması ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenme
si! Hakkında Kanun Tasarısı. (1 /25i) 

41. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 
Bazı Maddelerimin. Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı. (1/265) 

42. — 6245 Sayılı Harcırah Kanununda Değişik
lik Yapılmasına İlişkim Kanun Tasarısı, (1/266) 

43. — Başbakanlık Kuruluş Kanunu Tasarısı. 
(1/264) 

44. — Türk Ticaret Kanununun Meriyet ve Tat
bik Şekli Hakkında Kanunda Değişiklük Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı. (1/241) 

45. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Perso
nel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
Bir Maddesinin Yürüdükten Kaldırılması ve Kanu
na 4 Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı. (1/252) 

'46. — Deniz Ticaret Filosunun Geliştirme İle 
Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkında Kanun 
Tasarısı, {1/170) 

47. — Enerjimin Tasarruflu" Kullanılması Hak
kında Kanun Tasarısı. (1 /267) 

48. — Sosyal Hizmetler Kurumu Kanunu Tasa
rısı/ (1/268) 

49. — 1475 Sayılı İş Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı, 
(1/269) 

50. — 2416 Sayılı 1981 Mali Yuh Bütçe Kanunu 
ve Bu Kanuna Bağlı (A) İşaretli Cetvelde Değişiklik 
Yapılması Halkkında Kanun Tasarısı. (1/271) 

51. — 2388 Sayılı Ankara Üniversitesi 198'1 
Mali Yılı Bütçe Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı, (1/272) 

!52. — 2412 Sayılı Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Genel Müdürlüğü 1981 Mali Yıllı Bütçe 
Kanununa Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı. (1 /273) 

53. — 2411 Sayılı Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğü 1981 Mali Yılı Bütçe Kanununa Bağ
lı Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı. (1/274) 

54. — 2407 Sayılı Karayolları, Genel Müdürlüğü 
1981 Maili Yılı Bütçe Kanununa Bağlı Cetvellerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı. (1 /275) 

'55. — 2413 Sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü 1981 Mal Yılı Bütçe Kanununa Bağlı Cetvel
lerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı. 
(1/2761 

>u.y.. > 6 < ,.«.. 



MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 292 

Bazı Vergi Kanunları ile Tahsilatın Hızlandırılması Hakkındaki 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Bütçe -

Plan Komisyonu Raporu (1 /270) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 22 Ekim 1981 

Sayı: K.K.T.D.101-1000/06512 

MiÎLDt GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Maliyle Bakanlığımca hazırlanan ve [Başkanlığınıza arzı BakanÜar Kurulunca 2&10.1981 tarihinde karar-
îaştiTiîan «Bazı Yengi Kamıüîan ille Talısüatın Hızlan :hrıîmast Hakkındaki Kıanunıdla Değişiîdik Yapılmaisı-
ma fli^kin Kanun Tasarısı» iüe gerekçesi lekli olarak gönderllmlilsfc 

Gereğini emirlerine anız ederini, 
Bülend ULUSU 

Barbakan 

GEREKÇE 

Madde 1. — Bu madde ile 2431 sayılı Tahsilatın Hızlandırılması Hakkında Kanunun 6 nci maddesin
den yararlanarak stok beyanında bulunmuş olan iyi niyetli mükellefler hakkında 1918 ve 1567 sayılı Ka
nun hükümlerine göre takibat yapılmasının önlenmesi öngörülmüştür. 

Madde 2. — İBu madde ile mükelleflerin 2431 sayılı Tahsilatın Hızlandırılması Hakkında Kanunun 7 nci 
maddesi hükmünün uygulamasından yeterince haberdar olmadıkları düşüncesiyle bildirim, vergi daireleri
nin kanunda belirtilen sürede tahakkukları yapamayacakları anlaşıldığından 7 nci maddesinde belirtilen öde
me süreleri uzatılmıştır. 

Madde 3. — 2464 sayılı Kanunun Meslek Vergisi ile ilgili büklümleri 1 Temmuz 1981 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir .Kanunun geçici 2 nci maddesine göre Meslek Vergisi mükelleflerinin 1 Eylül 1981 tarihine kadar 
beyanname vermeleri gerekmektedir. 

Beyanname verme süresinin kısa tutulmuş olması, belediyelerin beyanname basımı, dağıtımı ve kabulü 
konusundaki hazıriıJklarını tamamlayamamalan nedeniyle yaklaşık 2,5 milyon mükelleften çoğunun süresinde 
beyanname verememe durumunda kalmalarım önlemek için beyanname verme süresi 2 ay uzatılmıştır. 

Madde 4 .— Bilindiği üzere, turizmin ülke kalkınmasındaki önemi büyüktür. Pansiyonculuğun ise yarat
tığı yatak kapasitesi ile iç ve dış turizmin geliştirilme sindeki yeri tartışmasız bulunmaktadır. 

Yılın belirli aylarına İnhisar eden turizm mevsimi süresince faaliyette bulunan pansiyon işleticilerinin, 
tüm yıl faaliyette bulundukları kabul olunan ticari ve sefbest meslek kazançları için tespit edilmiş bulunan 
peşin ödeme esasları içinde vergilendirilmesi bu kişileri, güç durumda bıraktığından ve dolayısıyla turizmi 
menfi yönde etkilediğinden bunların peşin ödeme kapsamı dışında bırakılması öngörülmektedir. 

Madde 5. — 'Bu madde Kanunun yürürlük tarihini göstermektedir. 

Madde 6. — Kanunun Bakanlar Kurulunca yürütüleceğine amirdir. 
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Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 

TC 
Milli Güvenlik Konseyi 

Bütçe - Plan Komisyonu 
Esas No. : 1/270 
Karar No. : 102 

23 Ekim 1981 

MM Güvenlik Konseyi Bakanlığına 

Bakanlar Kurulunca 22.10.1981 tarihinde Milli Güvenlik Konseyine sunulan «Bazı Vergi Kanunlarında 
ve Tahsilatın Huzlandınlması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı» Komisyo
numuzca incelenmiştir. 

Tasarı başlığının amaca uygun olarak «Tahsilatın Hızlandırılması Hakkında Kamun' il© Bazı Vergi Ka
nunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı» şeklinde değiştirilmesi, 

Tasarının 1 nci maddesinde, 2431 sayılı Tahsilatın Hızlandırılması Hakkında Kanunun 6 ncı maddesine 
dayanılarak stbk beyanında bulunmuş olan bazı mükellefler hakkında 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Ta
kibine Dair Kanun ile 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna göre cezai takibatın 
yapılmaması amaçlanmıştıir. Getirilmdk istenen ek maddenin 2431 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinden sonra 
yer alması, 

Tasarının 2 nci maddesinde, 2431 sayılı Tahsilatın Hızlandırılması Hakkında Kanunun 7 nci maddesine 
göre bilhassa yurt dışında bulunan birçok mükellefin 30.6.1981 tarihine kadar tanınan süre içerisinde baş
vurularını ve beyanlarını yapamamış oldukları anlaşıldığından bunlara beyan için 31 Aralık 1981; ödeme 
için ise 31 Ocak 1982 tarihine kadar ek süre tanınması, 

Tasarının 3 ncü maddesinde, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun geçici 2 nci maddesine göre Mes
lek Vergisinin konusuna giren bir işle iştigal edenlerin belediyeilere beyanname vermeleri için öngörülen 
1.9.1981 tarihinin 31.12jl9Sl'e kadar uzatılması, 

Tasarının 4 ncü maddesinde, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa 2361 sayılı Kanunla eklenen mükerrer 
117 nci maddesinin 2454 sayılı Kanunla değiştirilen 1 nci fıkrasında, peşin ödeme mükellefryetinin dışında 
tutulanlara «Nitelikleri Maliye Bakanlığınca tespit edilecek pansiyon işleticileri» nin de İlavesi, 

Yürürlük ve yürütmeye ilişkin tasarının 5 ve 6 ncı maddelerinin aynen kabulü, Komisyonumuzca uygun 
mütalaa olunmaktadır. 

Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan 
Hüsnü KÜÇÜKAHMET 

Emekli Amiral 

Kâtip Üye 
Turhan AKPORAY 

Mly. Kd. Alb. 

Üye 
Güven BOŞGELMEZ 

Başkan Yardımcısı 
Tanju ERDEM 

Oz. Kd. Kur. Alb. 

Kâtip Üye 
Tahsin EKİNCİ 
Mly. Kd. Bnb. 

.Üye 
Mehmet KÂMÎLOĞLU 

Üye 
Berki MELLİ 

Üye 
Serpil ULUER 

Başkan Yardımcısı 
Haşmet YURT AL 

Mly. Kd. Alb. 

Üye 
Nazmi BİLGİÇ 

Üye 
Doğan KAYRAN 

(izinli) 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 292) 
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HÜKÜMETIN TEKLIFÎ 

Baoa Vergi Kanunlarında ve Talisflatın Hızlandırılma SJ HKÜkuıda Kanunda Dçgfeldttc Yapüması Hakkında 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 20.3.1981 tarih ve 2431 sayılı Tahsilatın Hızlandırılması 
madde ekelenmiştir. 

Hakkında Kanuna aşağıdaki 

BK MADDE — 6 nci maddeden yararlanarak stok Ibeyanında bulunan mükellefler hakkında 22.3.1981 
tarihine kadar kanuni takibe alınmış işlemler hariç olmak üzere beyan ettikleri emtia, sabit kıymet ve demir
başlar dolayısıyla 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun ve 1567 sayılı Türk Parası Kıyme
tini Kıoruma Hakkında Kanun ve bu kanunların ek ve (tadilleri hükümlerine göre cezai takibat yapılmaz 
ve yapılmakta olan takibatlar kaldırdır. 

•MADDE 2. — 20.3.1981 tarih ve 2431 sayılı Tahsilatın Hızlandırılması Hakkında Kanunun 7 nci mad
desinde belirlenen bildirimde bulunma süresi 30 Etkim 1981, ödeme süresi 30 Kasım 1981 tarihine kadar 
uzatılmıştır. 

'MADDE 3 .— 26.5.1981 gün ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 
beyanname verme süresi 3!l.10.1981 tarihine kadar uzatılmıştır. 

geçici 2 nci maddesindeki 

'MADDE 4. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa 2361 sayılı Kanunla mükerrer 117 nci madde olarak 
ekleııen maddenin 2454 sayılı Kanunun 14 ncü maddesiyle değişen birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«'Mükerrer Madde 117. — Gerçek usulde Gelir Vergisine tabi ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek 
erbabından (18 noi maddede yazdı olanlar ile noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar ve nitelikleri Maliye 
Bakanlığınca tespit edilecek pansiyon işleticileri hariç);» 

MADDE 5. — Bu Kanunun, 1 nci maddesi hükümleri 22.3.1981 tarihinden, 2 ve 3 ncü maddeleri hüküm
leri 31.8.1981 tarihinden, 4 ncü maddesi hükümleri 1.1.1981 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihin
de yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu 
\ 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Balkanı 
M. özgüneş 

içişleri Bakam 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakam 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
N. Özgür 

Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 
Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Dışişleri Bakam 
İ. Türkmen 

Ticaret Bakam V. 
K. Erdem 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Enerji ve Ta. Kay. Bakanı Turizm ve Ta. Bakanı 
S. Bingöl 

Gençlik 

î% Evliyaoğlu 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 
T. Özal 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
Prof. Dr. N. Ayanoğlu 

Çalışma Bakam 
Prof. Dr. T. Esener 

tmar ve îskân Bakanı 
Dr. $. Tüten 

20.10.1981 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

Milli Savunma Bakanı V. 
Z. Baykara 

Milli Eğitim Balkanı 
H. Sağlam 

Güm. ve Tekel Bakam 
R. Baturalp 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
S. Kocatopçu 

Köy İş. ve Koop. Bakam 
M. R. Güney 

ve Spor Bakanı Sosyal Güvenlik Bakam Kültür Bakam 
V. Özgül S. Side C. Baban 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 292) 
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BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU METNİ 

TaHı̂ üatan fiEzlandmflnıais) iHaküandla Kanun İle Bazı Veıigli Kanunflarındia Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kamum Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 20.3.1981 tarih ve 2431 sayılı Tahsilatın Hızlandırılması Hakkında Kanunun 7 nci mad
desinde belirlenen bildirimde bulunma süresi 31 Aralık 1981, ödeme süresi 31 Ocak 1982 tarihine kadar uza
tılmıştır. 

MADDE 3. — 26.5.1981 gün ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun geçici 2 nci maddesindeki 
beyanname verme süresi 31 Aralık 1981 tarihine kadar uzatılmıştır. 

MADDE 4. — Tasarının 4 noü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 292) 





MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı :'292'ye 1 nci Ek 

Bazı Vergi Kanunları ile Tahsilatın Hızlandırılması Hakkındaki 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Bütçe -

Plan Komisyonu Raporu (1 /270) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 22 Ekim 1981 

Sayı :K.K.T.D.101-1000106512 

MÎLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlığınıza aırzı BakanÜar Kurulunca 20,10.1981 terflıinde karar-
Ufctaflan «Ban Vergi Kamudan ile Tahsilatın Hırdan ̂ üıîmasi HaMkındaki Kanunda DeğcşMBt Yapdmast-
na Ili$kin Kanun Tasarısı» İte gerekçesi ıdkflî olarak gönderflnıllsttb-. 

Gere^'ni emirlerine ara ederim^ 
Bülend ULUSU 

GEREKÇE 

Madde 1. — Bu madde ile 2431 sayılı Tahsilatın Hızlandırılması 'Hakkında Kanunun 6 nci maddesin
den yararlanarak stok beyanında bulunmuş olan iyi niyetli mükellefler hakkında 1918 ve 1567 sayılı Ka
nun hükümlerine göre takibat yapılmasının önlenmesi öngörülmüştür. 

Madde 2. — Bu madde ile mükelleflerin 2431 sayılı Tahsilatın Hızlandırılması Hakkında Kanunun 7 nci 
maddesi hükmünün uygulamasından yeterince haberdar olmadıkları düşüncesiyle bildirim, vergi daireleri
nin kanunda belirtilen sürede tahakkukları yapamayacakları anlaşıldığından 7 nci maddesinde belirtilen öde
me süreleri uzatılmıştır. 

Madde 3. — 2464 sayılı Kanunun Meslek Vergisi ile ilgili hükümleri 1 Temmuz 1981 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir. (Kanunun geçıici 2 nci maddesine göre Meslek Vergisi mükelleflerinin 1 Eylül 1981 tarihine kadar 
beyanname vermeleri gerekmektedir. 

Beyanname verme süresinin kısa tutulmuş olması, belediyelerin beyanname basımı, dağıtımı ve kabulü 
konusundaki hazırlıklarını tamamlayamamalan nedeniyle yaklaşık 2,5 milyon mükelleften çoğunun süresinde 
beyanname verememe durumunda kalmalarını önlemek için beyanname verme süresi 2 ay uzatılmıştır. 

IMadde 4, — Bilindiği' üzere, turizmin ülke kalkınmasındaki önemi büyüktür. Pansiyonculuğun ise yarat
tığı yatak kapasitesi ile iç ve dış turizmin geliştirilmesindeki yeri tartışmasız bulunmaktadır. 

Yılın belirli aylarına inhisar eden turizm mevsimi süresince faaliyette bulunan pansiyon işleticilerinin, 
tüm yıl faaliyette bulundukları kabul olunan ticari ve serbest meslek kazançları için tespit edilmiş bulunan 
peşin ödeme esasları içinde vergilendirilmesi bu kişileri, güç durumda bıraktığından ve dolayısıyla turizmi 
menfi yönde etkilediğinden bunların peşin ödeme kapsamı dışında bırakılması öngörülmektedir. 

Madde 5. — Bu madde Kanunun yürürlük tarihini göstermektedir. 

Madde 6. — Kanunun Bakanlar Kurulunca yürütüleceğine amirdir. 
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TC 
Milli Güvenlik Konseyi 

Bütçe - Plan Komisyonu 
Esas No. : 1/270 
Karar No. : 102 

Bütçe - Plan Komisyona Raporu 

26 Ekim 1981 

MilM Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

Bakanlar Kurulunca 22.10.1981 tarihinde Milli Güvenlik Konseyine sunulan «Bazı Vergi Kanunlarında 
ve Tataialtıo Hızlandırılması Halkkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı!» Komis
yonumuzca İncelenmiştir, 

Yapılan inceleme sonucunda; 
Tasarıda yer alan ve değiştirilmesine gerek görülen bazı vergi kanunlarında uygulamadan doğan diğer 

aksaklıkların da giderilerek daha geniş kapsamlı yeni bir tasarı hazırlanmasına gerek duyulduğundan, önce
likle kanunlaşma'sında yarar görülen 2431 sayılı Tahsilatın Hızlandırılması Hakkında Kanunda değişifclîk ya
pan bölümün metinden ayrılması uygun görülmüştür. 

Bu görüşten hareketle tasarının başlığı «2431 sayılı Tahsilatın Hızlandırılması Hakkında Kanuna Bir Ek 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı» şeklinde değiştirilmiş, 

Tasarının 1 nci maddesinde, 2431 sayılı Tahsilatın Hızlandırılması Hakikında Kanunun 6 ncı maddesine 
dayanılarak stok beyanında bulunmuş olan bazı mükellefler hakkında 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Taki
bine Dair Kanun ile 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna göre cezai takibatın 
yapılmaması, 

Tasarının 5 nci maddesinde yer alan yürürlük hükmünün «Bu kanun 22.3.1981 tarihinden geçerli olmak 
üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer» şeklinde ve 2 nci madde olarak değiştirilmesi, 

Tasarının 6 ncı maddesinin 3 ncü madde olarak aynen kabulü benimsenmiştir. 
Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan 
Hüsnü KÜÇÜKAHMET 

Emekli Amiral 

Kâtip Üye 
Turhan AKPORAY 

Mly. Kd. Alb. 

Üye 
Güven BOŞGELMEZ 

Üye 

Başkart Yardımcısı 
Tanju ERDEM 

Dz. Kd. Kur. Alb. 

Kâtip Üye 
Tahsin EKİNCİ 
Mly. Kd. Bnto. 

Üye 
Mehmet KÂMİLOĞLU 

Üye 
Berki MELLİ Serpil ULUER 

Başkan Yardmıeisr 
Haşmet YURT AL 

Mly. Kd. Alb, 

Üye 
Nazmi BİLGİÇ 

Üye 
Doğan KAYRAN 

(İzinli) 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Vesfci Kaatudanndıa re Tathâfiatm HıasIaınıdınJImıası Hafldkuıdk Kanunda DegiJşÜklik Yıapılması Halklkınria 
Kamın Ttasarun 

MADDE 1. — 20.3.1981 tarih ve 2431 sayılı Tahsilatın Hızlandırılması 
madde Eklenmiştir. 

Hakkında Kanuna aşağıdaki 

BK MADDE — 6 na maddeden yararlanarak stok beyanımda bulunan mükellefler hakkında 22.3.1981 
tarihine kadar kanuni takibe alınmış işlemler hariç olmak üzere beyan ettikleri emtia, sabit kıymet ve demir
başlar dolayısıyla 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıyme
tini Koruma Hakkında Kanun ve bu kanunların ek ve tadilleri hükümlerine göre cezai takibat yapılmaz 
ve yapiilmaıkta olan takibatlar kaldırılır. 

MADDE 2. — 20.3.1981 tarih ve 2431 sayılı Tahsilatın Hızlandırılması Hakkında Kanunun 7 nci mad
desinde belirlenen bildirimde bulunma süresi 30 Bkim 1981, ödeme süresi 30 Kasım 1981 tarihine kadar 
uzatılmıştır. 

MADDE 3 .— 26.5Jİ981 gün ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun geçici 2 nci maddesindeki 
beyanname verme süresi 3*1.10.1981 tarihine kadar uzatılmıştır. 

iMADDE 4. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa 2361 sayüı Kanunla mükerrer 117 nci madde olarak 
eklenen maddenin 2454 sayılı Kanunun 14 ncü maddesiyle değişen birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Mükerrer Madde 117. — Gerçek usulde Gelir Vergisine tabi ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek 
erbabından (18 noi maddede yazılı olanlar ile noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar ve nitelikleri Maliye 
Bakanlığınca tespit edilecek pansiyon işleticileri hariç);» 

MADDE 5. — Bu Kanunun, 1 nci maddesi hükümleri 22.3.1981 tarihinden, 2 ve 3 ncü maddeleri hüküm
leri 31.8.1981 tarihinden, 4 ncü maddesi hükümleri 1.1.1981 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihin
de yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
Af. özgüneş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
N. özgür 

Enerji ve Ta. Kay. Bakanı 
S. Bingöl 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 
Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Dışişleri Bakanı 
İ. Türkmen 

Ticaret Bakanı V. 
K. Erdem 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Turizm ve Ta. Bakanı 
A Evliyaoğlu 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 
T. Özal 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Sağ. ve Sos. Y. Bakam 
Prof. Dr. N. Ayanoğlu 

Çalışma Bakam 
Prof. Dr. T. Esener 

tmar ve fskân Bakanı 
Dr. Ş. Tüten 

20.10.1981 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Milli Savunma Bakanı V. 
Z. Baykara 

Milli Eğitim Balkanı 
H. Sağlam 

Güm. ve Tekel Bakam 
R. Baturalp 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
Ş. Kocatopçu 

Köy İş. ve Koop. Bakam 
M. R. Güney 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Kültür Bakanı 
C. Baban 
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BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU METNİ 

2431 Sayılı Tahsilatın Hızlandırılması Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu Kanun 22.3.1981 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yüriirlüfte girer. 

MADDE 3. — Tasarının 6 ncı maddesi 3 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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